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Editorial
Des de la Biblioteca de Caldes de Montbui us donem 
la benvinguda a la Viatgeteca 2016. 

És la 8a edició d’un conjunt d’activitats que tenen 
com a finalitat que l’usuari trobi múltiples recursos 
actualitzats i renovats per 
poder planificar i organitzar 
les vacances d’enguany de 
forma exhaustiva.

Durant l’estiu, s’han fet i es 
faran concursos com poden 
ser “No perdis el tren” i el 
“Concurs fotogràfic” pensats 
per potenciar el préstec  i per 
compartir experiències  amb 
el lectors i/o usuaris adults.

Activitats  infantils   com  
poden ser els “Laboratoris de lectura” amb 
“Viatjant pel món” que transporten els nens i 
nenes participants i a les seves famílies a països 
desconeguts i exòtics que tenen cultures i tradicions 
inexplorades; el club de lectura infantil d’estiu (Book 
Express Club) anomenat “Un viatge infinit” on hi ha 
20 bitllets que esperen propietari per començar el 
viatge amb tren que cada any surt de l’estació de la 
Biblioteca de Caldes de Montbui i que els portarà a 
llegir diferents lectures apassionants a través de 4 
conceptes: espai-temps, univers, nit i somnis.

Trobarem les darreres novetats en guies de viatges, 
revistes de turisme, geografia i fotografia.

Descobrirem també experiències viatgeres a països 
tan llunyans i diferents com el Tibet i Romania 

a través de dues xerrades 
apassionants de viatgers 
experts i intrèpids. 

I per acabar, us volem 
oferir la nova guia virtual 
de la Viatgeteca 2016, on 
hi trobarem les novetats 
documentals, així com 
una selecció de recursos 
d’internet per a conèixer 
millor diferents destinacions, 
informació pràctica sobre 
el fet de viatjar, articles 

interessants sobre les últimes tendències en 
aquest àmbit, infografies, opinions, experiències de 
viatges...

D’aquesta manera, des de la biblioteca esperem 
que la informació que us donem us sigui útil per 
dissenyar les vacances d’enguany.

Benvinguts a la viatgeteca 2016 i bon estiu a tothom!
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“Els viatges són els viatgers. El què veiem 
no és el què veiem, sinó el que som.”
Fernando Pessoa

Després d’un accident a bord d’un avió, durant un 
vol París-Saigon, Antoine Saint-Exupéry va fer un 
aterratge forçós al desert del Sàhara. Va estar quatre 
dies sense aliment ni aigua fins que un beduí el va 
rescatar a ell i al seu ajudant André Prevot. Aquesta 
història va ser el detonant d’El petit príncep.

L’origen del Petit Príncep

10 viatgers per a 
seguir a l’Instagram
@muradosman
@hilvees
@visitnorway
@wrongrob
@australia
@tuulavintage
@travelingtheworldd
@wonderful_places
@Fosterhunting
@zakshelhamer

BREUS

https://www.instagram.com/muradosmann/
https://www.instagram.com/hilvees/?hl=es
https://www.instagram.com/visitnorway/?hl=es
https://www.instagram.com/wrongrob/
https://www.instagram.com/australia/
https://www.instagram.com/tuulavintage/
https://www.instagram.com/travelingtheworldd/?hl=es
https://www.instagram.com/wonderful_places/
https://www.instagram.com/fosterhunting/
https://www.instagram.com/zakshelhamer/?hl=es
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Molts s’ho pregun-
ten després de llegir 
“Cent anys de sole-
tat” de Gabriel Gar-
cía Márquez. Però 
la veritat és que no 
existeix...del tot.
Durant uns anys el 
poble imaginari va 
compartir el mateix 

nom amb una plantació bananera d’Aracataca, lloc 
de Colòmbia on l’escriptor va viure els seus primers 
10 anys.

On és Macondo?

Sabies que...
El pont més vell de París és el Pont Nou?

Pont Neuf, malgrat el seu nom, és el pont més antic dels 30 que creuen el riu Sena al seu pas per la capital 
francesa. Es va anomenar així perquè va ser el primer pont de pedra que es va construir a París, fins lla-
vors tots havien estat de fusta.

“Imaginem que ens perdem en el desert 
d’Austràlia. Ens perdem i preguntem a 
un aborigen com s’arriba al nostre destí. 
Aquest es quedarà uns instants pensant, 
recordant el camí exacte. Després ens 
mirarà, segur de si mateix, i començarà 
a cantar . Quan acabi, probablement li 
tornarem preguntar.

-Molt maca la cançó, però ¿podria 
indicar-nos el camí?

L’aborigen marxarà ofès. En la seva 
cançó estava el camí”.

Bruce Chatwin. Els traços de la cançó



Una maleta plena de llibres
Una selecció de llibres que parlen de viatges emocionants: la història de la balena més 
famosa de la literatura, un inventari d’illes misterioses, un passeig per París... Narracions 
singulars per tornar a casa amb una maleta plena d’experiències.

Dins el cor del mar
Nathaniel Philbrick

Atlas de islas remotas
Judith Schalansky

Un peatón de París
León-Paul Farge

Pasajera a Teherán
Vita Sackville-West

Nocturn a l’Índia
Antonio Tabucchi 

Un verano chino
Javier Reverte

Viajes de película. 
Fernández, Luis Argeo
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Els transports més ràpids del món
Entre Caldes de Montbui i Granollers tenim 14 km, i amb aquesta distància podem per fer moltes coses: 
llegir alguns capítols d’un llibre, respondre correus i whatsapp’s o fins i tot perdre el temps mirant el paisatge. 
Això, és clar, que no agafis alguns dels vehicles que et presentem a continuació, perquè de ben segur que no 
tindràs temps ni d’obrir un llibre o encendre el mòbil.

Moto d’aigua

Caldes de Montbui Granollers

Moto GP

Tren bala japonès

F1

Tren Magalef Japó

Avió MIG31E

Nou Concorde

8 minuts

14 Km. 

2,30 minuts

2 minuts

1,30 minuts

24 segons

15 segons

3 minuts

110 Km/h

320 Km/h

350 Km/h

375 Km/h

603 Km/h

3.466 
Km/h

5.550 
Km/h
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AA.VV. 
Nueva York. País Aguilar, 2016.

Gloaguen, Philippe. 
Estados Unidos Noreste. Anaya Trotamundos, 2015.

Monreal Iglesia, Manuel. 
Chicago. Gaesa. Escapada Azul, 2016.

Vorhees, Mara. 
Boston de cerca. Geoplaneta, 2015.

Disfruta dels millors parcs naturals 
d’Estats Units

Kenia. Aguilar Ocio, 2016.

Sudáfrica. Aguilar Ocio, 2016.

Bradley Mayhew. 
Nepal. Geoplaneta, 2016.

Gastronomia, religió, senderisme, 
literatura...curiositats sobre Nepal

Morte, Marc. 
Tokio y Kioto.  Anaya, 2016.

Museu del manga (Kioto), amb 
300.000 exemplars originals

AA.VV. 
Tierra Santa. Anaya, 2016.

Enterria Alvaro. 
La india por dentro, una guia cultural para el viajero. 
Olañeta, 2015.

Resta
del món

Guies

http://www.minube.com/mis-viajes/los-mejores-parques-naturales-de-estados-unidos-g1433930
https://es.pinterest.com/Sukhi_es/curiosidades-nepal%C3%ADs/
http://www.kyotomm.jp/english/collection/manga.php#relation_03
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Experiències viatgeres

Xina
País de contrastos. Les gran metròpolis ofereixen 

al viatger tot el que necessita a uns preus no gaire 
“occidentals”. El regateig sempre és present i no 
s’hi val a badar.

L’idioma és la gran barrera, tot i que hi ha llocs 
més turístics que saben anglès, si no domines la 
llengua et queda sempre el recurs fàcil de parlar 
amb signes o fer cara de poker mentre penses… 
és com si em parlés amb “xino”. Si vols traductor 
immediat, sempre hi ha un jove/a al carrer 
disposat ajudar-te -targeta en mà- per qualsevol 
problema, tot i que sempre hauràs de regatejar el 
preu…

La gastronomia és molt rica i convé provar la 
varietat de plats que ofereixen les províncies. 
Normalment les guies turístiques recomanen 
menús més “suaus” per evitar el menjar molt 
picant. Però si sou amants de l’arròs, allà us en 
fareu un fart! I tot boníssim!!

No deixeu de visitar els grans monuments i el 
llegat que ha deixat la història d’aquest gran 
Imperi. Feu una volta pels carrers on viu la gent 
treballadora, hi trobareu micro-mons que fan 
el viatge més curiós i plaent. Les places on es fa 
tai-txi-txuan, els parcs on es canta a ritme d’un 
instrument, es juga al mahjong i on la gent fa 
vida social, també són un oasi per fer immersió  i 
trobar el que anomenem la “veritable” Xina.

Elisabet Dalmau
Àrea de música, diaris i revistes. 
Servei d’informació i Préstec

Martin, Galo. 
Lugares sagrados del mundo. Inspiración viajera. 
Anaya, 2015

Turisme cinèfil

Fernandeza, Luís. 
Viajes de pel·lícula. 20 ciudades para amantes del 
cine. Anaya, 2015.

Palau, Jaume. 
Licencia para viatjar. Guia definitiva de Viajes por el 
mundo 007. Jaume Palau, 2015.

Viatja a les localitzacions de 
pel·lícules més famoses

Viajtar alternativament…

Lazzarino, Laura; Villarino, Juan Pablo. 
Autostop: el manual para viatjar a dedo por el 
mundo. La editorial viajera, 2016.

Müller-Krey, Matthias; Marcotegui, Itziar;  
Strubell, Pablo. 
Barcoestop: el manual para navegar por el mundo 
por poco dinero. La editorial viajera 2015.

Marcotegui, Itziar; Strubell, Pablo.  
Turista lo seràs tu. Setenta y tantes propuestas para 
viatjar de otra manera. La editorial viajera 2014.

#viatgeteca16

http://movie-locations.com/
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L’sketching és l’art del dibuix urbà al natural. Els urban 
sketchers són persones que, llibre amb mà, surten a 
dibuixar la seva visió personal de les ciutats, pobles, … per 
allà on passen.

Portes el teu quadern de viatge a sobre? Ara pots 
conèixer com pots dibuixar els teus viatges amb la teva 
mirada. És una altra manera de deixar constància del 
que has vist i viscut durant el teu camí tot practicant 
l’sketching.
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Urban Sketchers (USk) és una comunitat global de 
dibuixants, tant professionals com afacionats, que 
fomenta la pràctica del dibuix in situ, i l’observació 
directa de la vida urbana. Miles de dibuixants urbans 
(Urban Sketchers) a ciutats dels cinc continents 
s’identifiquen amb els principis de la comunitat, 
nascuda a internet l’any 2007, que s’especifiquen 
en un manifest de vuit punts traduïts a més de 
12 llengües. Amb el lema “Veure el món, dibuix a 
dibuix”, aquests dibuixants urbans comparteixen 
els seus treballs a Internet mitjançant blocs i xarxes 
socials.

Urban Sketchers va començar com un grup de 
Flickr al novembre de 2007. El seu creador en 
Gabriel Campanario, periodista e ilustrador 
espanyol, nascut a Catalunya, i resident a Seattle i 
col·laborador del Seattle Times en qualitat d’artista 
i redactor - per a l’edició impresa i blogs-. Després de 
notar que el nombre creixent de dibuixants “pujaven” 
i compartien dibuixos “online”, Campanario va 
iniciar el grup com una nova alternativa per exposar 
i promoure els dibuixos realitzats “in situ”, per 
observació i registre directe.

Via Viquipèdia

Urban Sketchers Manifest 

1. Dibuixem “in situ”, a cobert o a l’aire lliure, 
capturant directament el que observem.

2. Els nostres dibuixos expliquen la història 
del nostre entorn, dels llocs on vivim i on 
viatgem.

3. Dibuixant documentem un lloc i un moment 
determinat

4. Som fidels a les escenes que presenciem.

5. Celebrem la diversitat d’estils de dibuix i 
utilitzem qualsevol tipus d’eines i suport.

6. Ens ajudem mútuament i dibuixem en grup.

7. Compartim els nostres dibuixos a internet.

8. Mostrem el món, dibuix a dibuix.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Urban_Sketchers
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Testimoni

“Els Urban sketchers som gent que dibuixem in situ allò que veiem, ja sigui al carrer, a 
una plaça, a un concert, a un restaurant, de viatge ... allà on siguem i ens vingui de gust 
dibuixar. 

La particularitat d’aquest moviment és que després compartim els nostres dibuixos 
amb els altres  a través de les xarxes socials. 

Jo m’hi vaig aficionar a partir del “Barcelona dibuixa” que va ser una iniciativa de 
l’Ajuntament de Barcelona per preparar el symposium d’urban sketchers que s’havia de 
fer l’estiu del 2013 a la ciutat. 

A partir d’aleshores em vaig acostumar a portar sempre a sobre un quadern de dibuix 
i un petit estoig amb retolador o ploma amb tinta resistent a l’aigua, un pinzell carregat 
amb aigua i una capseta d’aquarel·les. Aprofito cada vegada que vaig de vacances, 
normalment fent el camí de Sant Jaume, per dibuixar els llocs on arribo, i també quan he 
de viatjar per feina o per plaer. Però també dibuixo al tren, a fires, a dinars amb amics, 
a conferències... Els divendres a la tarda hi ha sempre una trobada d’un grup que es diu 
“Inky Fingers” i gràcies a ells hem pogut anar a dibuixar a llocs que ni se’ns haguessin 
acudit”

Montse Fortino (urban sketcher)

“El dibuix sempre ha de ser a partir de la 
realitat i no d’una fotografia o de la memòria.”
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Recursos
“Resultat final d’un taller a la Toscana de tres dies 

en què primer ens van ensenyar a fer-nos un quadern 
de dibuix i enquadernar-lo amb tapa dura i jo me’l 
vaig fer amb totes les bosses de paper que vaig trobar 
per casa.”

Text: Montse Fortino (urban sketcher)
Vídeo fet per: Simo Capecchi

Video

Llibres

Llocs

The Art of Urban Sketching: 
Drawing On Location Around The 
World
Gabriel Campanario
Quarry Books, 2012

Acuarela para Urban Sketchers 
Felix Scheinberger 
Editorial Gustavo Gili, Barcelona 
2015

Urban Sketchers
Urban Sketchers Espanya
Sketchcrawl

Artistes

Sagar
Lapin
Victor Swasky
Javier de Blas

Tallers

Sketch-barcelona
Academia de arte barcelona
Visions

Urban Sketching 
Thomas Thorspecken
Editorial Gustavo Gili, Barcelona 
2014

Urban Sketching 
Thomas Thorspecken
Editorial Gustavo Gili, Barcelona 
2014

http://www.urbansketchers.org/
http://spain.urbansketchers.org/
http://www.sketchcrawl.com/
http://sagarfornies.blogspot.com.es/
http://www.lesillustrationsdelapin.com/
http://www.swasky.es/
http://viajeroentindouf.blogspot.com.es/
http://sketch-barcelona.com/
http://academiadeartebarcelona.es/cursos/cursos-especiales/cursos-de-verano/arte-urbano-sketching/
http://www.bcn-visions.com/es/urban-sketching/
http://www.swasky.es/
https://www.youtube.com/watch?v=yyoQqFijNgU
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Lazaro Ripol, Fernando Marc. 
Viajar en libertad por Europa. 30 rutas 
imprescindibles. Alhena Media, 2015.

Christiani, Kerri. 
Oporto, de cerca. Geoplaneta, 2016.

Di Duca, Marc. 
Madeira, de cerca. Geoplaneta, 2016.

AA.VV. 
Alemania Norte. Anaya, 2015.

El zoo més antic del món, a més de 
ser un zoo ecològic, el trobem a 
Hannover

AA.VV. 
Alemania Sur. Anaya, 2015.

Gloaguen, Philippe. 
Italia sur. Anaya trotamundos, 2016.

Disfruta de la Festa del Palio di 
Siena,  una particular carrera de 
cavalls d’origen medieval que se 
celebra el 2 juliol i el 16 d’agost.

 Ingelmo, Ángel. 
Rumanía. Gaesa, 2016.

AA.VV. 
Polonia. Pais Aguilar, 2016.

Wroclaw ha estat guardonada 
amb el títol de Capital europea 
2016 juntament amb Donosti. Mira 
quines activitats s’hi faran:
• www.wroclaw2016.pl
• www.enwroclaw.es
• www.polonia.travel/es

Europa

Guies

http://www.wroclaw2016.pl
http://www.enwroclaw.es/
http://www.polonia.travel/es 
https://www.erlebnis-zoo.de/en
http://www.ilpalio.org/


Guies - Europa #viatgeteca1615

Berry, Oliver. 
Normandia y las playas del dia D. En ruta. 
Geoplaneta, 2015

Fernández, Luis Argeo. 
Dinamarca. Anaya Touring, 2016.

Ohlsen Becky. 
Estocolmo de cerca. Geoplaneta, 2015.

AA.VV. 
Islandia. Anaya, 2016.

Una guia imprescindible per no 
perdre detall d’aquest país per 
explorar i descobrir.

Moscú. Aguilar Ocio, 2016.

Curiositats…

• Museu de les miniatures i de cinema 
      (Lyon-França)

• Museu de la patata fregida (Bruges-Bèlgica)

• Museu de Charles Chaplin 
      (Corsier sur Vevey-Suïssa) 

• Museu Internacional d’Art Infantil 
      (Oslo-Nourega)

• Museu d’Història del Vodka (Moscú-Rússia)

• Museu de Sherlock Holmes 
      (Londres-Anglaterra)

Experiències viatgeres

Comiat
Es veritat que viatjar és tota una experiència. 

Ja no parlo d’un cop has arribat el destí turístic, 
sinó del trajecte en si. 

El recorregut més surrealista que he fet va ser 
en un vol de Madrid a Miami amb American 
Airlines. 

Quan vam entrar a l’avió vam rebre la 
corresponent salutació dels pilots i les hostesses. 
Però n’hi havia una d’elles , que portava una 
indumentària diferent: un vestit blanc, barret i 
guants blancs.

Per aquella hostessa no era un vol qualsevol, 
Assistíem al seu comiat com a treballadora. Es 
jubilava.

Desconec si la resta de companyies aèries 
acomiaden als seus treballadors així, però a 
mi em va causar una gran efecte. Durant tot el 
viatge, la hostessa era felicitada pels passatgers. 
Quan faltava poc per aterrar, les altres hostesses 
ens van repartir copes de xampany. 

Acte seguit, van posar música i l’hostessa 
homenatjada va brindar amb tots i cadascun 
dels passatgers i amb els seus companys/es. 

Un cop l’avió va tocar terra i es va acabar 
el descens van tornar a posar la música i en 
apropar-nos al lloc on l’avió havia de  parar, els 
treballadors de terra de l’aeroport van ruixar 
amb una mànega d’aigua tot l’avió mentre sonava 
la música i mentre els passatgers i també la 
tripulació, l’aplaudien. 

Tota una experiència!

Núria Puigivila
Direcció

#viatgeteca16

http://www.museeminiatureetcinema.fr/accueil.html
http://www.frietmuseum.be/en/
www.chaplinmuseum.com
http://www.barnekunst.no/en/
http://vodkamuseum.ru/en/muzej
http://www.sherlock-holmes.co.uk/
http://www.guiadeislandia.es/
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On? El País de Mai Més

Què? Una illa plena de pirates, 
fades, sirenes, indis, nens 
perduts…i Peter Pan

Qui? L’escriptor J. M. Barrie a 
la novel·la Peter Pan

On? Una illa desconeguda del sud de l’Oceà Pacífic 

Què? Un grup de supervivents d’un accident aeri  van a parar a 
una illa “deserta” plena de misteris i anomalies. 

Qui? El productor J. J. Abrams a la sèrie de televisió 
estatunidenca Lost(Perduts)

On? L’illa dels Monstres

Què?  Un nen amb molta 
imaginació viatja a una illa plena 
de monstres i es coronat rei.

Qui? L’il·lustrador Maurice 
Sendak al seu àlbum il·lustrat 
Allà on viuen els monstres

On? L’illa Más a Tierra

Què?  Un nàufrag anglès que 
passa 28 anys en una illa remota 

Qui? L’escriptor Daniel Defoe 
a la novel·la Robinson Crusoe

On? L’illa d’Eea 

Què?  Una bruixa converteix 
a tots els mariners d’Odisseu en 
porcs. 

Qui? El poeta Homer al poema 
èpic L’Odissea

Un petit catàleg de les illes més conegudes de novel·les, contes i pel·lícules. Tota una 
invitació a viatjar amb la imaginació als espais més apartats de la literatura, i per arribar 
no calen mapes, només un bon llibre.
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On? L’illa de Lil·liput

Què?  Gulliver arriba a 
Lil·liput, un país on tot és de 
mida petita. Els habitants el fan 
presoner quan es nega a atacar 
el país veí i ha de fugir.

Qui? L’escriptor Jonathan 
Swift a l’obra Els viatges de 
Gulliver 

On? Skull Island

Què?  Un equip de cinema va cap a una illa  a la 
recerca d’un misteriós ésser anomenat Kong

Qui? Els directors de cinema  Merian C. Cooper 
i Ernest B. Schoedsack a la pel·lícula King Kong

On? Normand Island

Què?  Narra les aventures de Jim en la seva 
expedició per la recerca d’un tresor en un vaixell 
la Hispaniola governat per pirates, entre els quals 
destaca John Silver

Qui? L’escriptor  Robert Louis Stevenson a la 
novel·la d’aventures L’illa del tresor

On? Una illa desconeguda

Què?  Un grup de nois 
britànics arrapats en una 
illa deserta que tracten 
d’autogovernar-se. 

Qui? L’escriptor  William 
Golding  a la  novel·la distòpica 
El senyor de les mosques 

On? Una illa minúscula del sud 
de l’oceà Atlàntic

Què?  Un fugitiu s’encarrega 
d’una petita estació 
meteorològica a una illa. 

Qui? L’escriptor  català Albert 
Sánchez Piñol a la  novel·la     
La Pell freda
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Documentació per a viatjar

Vacunació i salut

Els ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea tenen dret a viatjar lliurement sense cap altra 
documentació que el DNI (o passaport ordinari) per qualsevol país de la UE o de l’Espai Econòmic 
Europeu (Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa).
 
Si viatgeu fora de la Unió Europea podeu consultar:
 
• Ministeri d’Afers Exteriors
•  Ambaixades i consulats del món
• Sol·licituds de visats

D’altra banda, per a entrar a alguns països cal tenir el certificat 
internacional de vacunació que acredita les vacunacions que t’han 
administrat: en aquest cas, es recomana mirar el web del Ministeri 
de Sanitat o les recomanacions en la web de la Generalitat de 
Catalunya.

Abans d’emprendre un viatge és sempre útil tenir adreces d’ajuda 
mèdica fiables. International Society of Travel Medicine és una 
associació de metges que treballen en medicina del viatger i que 
publica a internet un llistat de les clíniques dels seus associats. 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/ca/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/inicio3.aspx
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/paginas/embajadasconsulados.aspx
http://visados.com/
http://goo.gl/Vga30R
http://goo.gl/Vga30R
http://goo.gl/4wBuq4
http://goo.gl/4wBuq4
http://www.istm.org/AF_CstmClinicDirectory.asp
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App’s 7 ‘apps’ divertides i molt útils per a qualsevol 
bon viatger; des de buscar vol, visitar una 
exposició o fer amics a la terminal. 

Takecoffee

Camping-es

ArtcityPointit

Bemyeyes Alhambra

Hopper

Per a fer amics a 
la terminal

Una guia amb 
tots els càmpings

10.000 galeries 
d’art al mòbil

Fitxes amb 
fotografies 
d’objectes

Xarxa solidària 
per a persones 
cegues 

Audioguia 
infantil de 
l’Alhambra

Oracle viatger 
per a vols

http://beta.takecoffee.net/
http://ilovecamping.net/camping-es/
http://www.arteinformado.com/artcity-exposiciones-cerca-de-ti
http://www.graf-editions.de/es/pointit
http://www.bemyeyes.org/
http://www.hopper.com/
https://itunes.apple.com/es/app/campinges/id442908901?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/artcity-arte-en-tu-ciudad/id1076420834
https://itunes.apple.com/es/app/point-it-travellers-language/id489506212?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/be-my-eyes-helping-blind-see/id905177575?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/alhambra-castillo-rojo/id908953598?l=en&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/hopper-airfare-predictions/id904052407?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.takecoffee.takecoffee
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.campinges.www
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.arteinformado&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socialbit.pointit
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hopper.mountainview.play
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Noble, Isabella. 
Andalucia. Geoplaneta, 2016.

Roba, Silvia. 
Zaragoza. Anaya Touring, 2016.

AA.VV. 
Guia de càmpings de España, Bungalows y Estaciones 
de Servicio para autocaravanes. Peldaño Ed., 2016.

Més informació per a viatjar amb 
autocaravanes

AA.VV. 
Guia de vinos gourmets 2016: los mejores vinos de 
España. Grupo Gourmets, 2016.

Bachs Romaguera, Ester.  
Guia del vermut. Planeta, 2015.

Martín, Joan C. 
Los supervinos 2016. Libros del lince, 2015.

Piñero Subirana, Jordi; Pujol Ferrer, Ferran. 
Viatge al cor de Catalunya: 20 indrets geològics 
i històrics al geoparc de la Catalunya Central. 
Cossetania Ed., 2016.

De la Maza, Micaela. 
Barcelona con perro. Las 100 mejores direcciones 
perrunas.  Srperro, 2016.

Emporta’t la teva mascota!

Walk, Alex. 
Barcelona en 1.000.000 de passes: 53 rutes per 
descobrir la ciutat de la millor manera. Cossetania 
Editorial, 2015.

Espanya

Guies

http://www.viajarenautocaravana.com/
http://www.viajarconperros.es/
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Borràs Perelló, Lluís.  
De Barcelona a Puigcerdà: Catalunya des del tren. 
Alpina Ed., 2014.

Bosch Mar. 
1001 curiositats de Girona i el Gironès.  Arca 
Edicions, 2016.

Tria on vols anar...

Turisme sense barreres 
(per a viatgers amb mobilitat reduïda)

• http://www.puedoviajar.es/

• http://www.barrera-cero.com/

• http://www.viasverdesaccesibles.es/

• http://www.discapnet.es

• http://www.turismeperatothom.com/ca/

Experiencies viatgeres

Buen  
Camino

Amb aquestes paraules ens encomanem els 
uns als altres quan ens trobem pel Camí de Sant 
Jaume, i és que allà el més important és el camí 
que fa cadascú.

Hi trobes peregrins que van sols, d’altres en 
parella, en família o en grups d’amics, alguns fins 
i tot amb el gos...

La majoria hi anem a peu i així podem 
desaccelerar la nostra vida i compartir camí, tot 
i que cadascú fa el seu, que és únic i especial.

Encara que ens trobem a  l’alberg i compartim 
un sopar i una vetllada, el camí és íntim i molt 
personal, cadascú flueix amb el seu i s’emporta 
el seu regal que jo anomeno “efecto camino”, 
que és com una vibració de benestar que ens 
acompanyarà molts dies després d’haver deixat 
el camí.

Crea una certa addicció....però és de les bones!!

Buen camino!!!

Mònica Suñé
Àrea de música, diaris i revistes. 
Servei d’informació i Préstec

#viatgeteca16

http://www.puedoviajar.es/ 
http://www.barrera-cero.com/ 
http://www.viasverdesaccesibles.es/ 
http://www.discapnet.es/Castellano/Paginas/default.aspx
http://www.turismeperatothom.com/ca/ 
http://establimentsturistics.gencat.cat/rtcwebguies/AppJava/index.jsp


2 Turisme Termal #viatgeteca16

Les viles o zones termals tenen un entorn patrimonial, cultural, gastronòmic i paisatgístic 
de reconeguda rellevància que, conjuntament amb les instal·lacions balneàries, confor-
men una oferta turística de primer ordre que convida als visitants a gaudir d’una estada 
agradable i inoblidable.
 
Les aigües que provenen d’aquestes zones termals són especialment recomanades per 
millorar la circulació, les rehabilitacions postoperatòries,  les contractures musculars,  les 
vies respiratòries,  entre altres. A més, es beneficiosa per a la relaxació i per recuperar 
les energies necessàries, tot gaudint de les sensacions que proporcionen els minerals 
d’aquestes aigües exclusives.
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Caldes de Montbui
Caldes de Montbui és una vila termal situada a la comarca del Va-

llès Oriental, a la província de Barcelona. El municipi s’ubica entre els 
massissos de Sant Llorenç de Munt i el Montseny, al peu de la mun-
tanya del Farell (805 m) i a la vall de la Riera de Caldes, que travessa el 
municipi de nord a sud.

Caldes és una zona de fractures i plegaments que tenen com a conse-
qüència l’aflorament d’aigües termals, que brollen a més de 74ºC, una 
de les més elevades d’Europa.

Recursos:
http://www.visiteucaldes.cat
http://www.turismevalles.com/ca/

Sant Hilari Sacalm
Sant Hilari Sacalm es troba a 800 metres d’altitud i està situat al massís de les Guilleries, al costat del Parc 

Natural del Montseny que va ser declarat reserva de la biosfera per la UNESCO l’any 1978.

És conegut arreu com el poble de les cent fonts. Fonts d’aigües mineromedicinals que han marcat 
l’economia de la vila i un dels seus principals atractius. La Font Picant, la Font Vella, la Font d’en Gurb, la 
Font del Cirerer, entre moltes altres, permeten tastar l’aigua com a font de vida i descobrir la frescor dels 
paisatges que l’envolten.

 

Recursos:
http://www.santhilari.cat/
http://parcs.diba.cat/web/guilleries
http://www.turisme-montseny.com/ca/pobles/
sant-hilari-sacalm.html

http://www.visiteucaldes.cat
http://www.turismevalles.com/ca/
http://www.santhilari.cat/
http://parcs.diba.cat/web/guilleries
http://www.turisme-montseny.com/ca/pobles/sant-hilari-sacalm.html
http://www.turisme-montseny.com/ca/pobles/sant-hilari-sacalm.html
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Ourense
Ourense és una ciutat de l’interior de Galícia, 

capital de la província d’Ourense. Les seves famoses 
fonts d’aigües termals, entre elles As Burgas, l’aigua 
brolla a temperatures superiors als 60°C. Ciutat 
monumental envoltada d’edificis històrics com la 
catedral, el pont vell, el claustre de San Francesc ,les 
esglésies de la Trinitat, Sant Domènec i el conjunt 
de la ciutat vella;  és també una població on l’impuls 
del turisme termal va deixant petjada.

Recursos:
http://www.turismourense.com/
http://www.turismodeourense.com/
http://www.turismo.gal/ficha-recurso?cod_
rec=1879&ctre=1000200

Cicle Termal

http://www.turismourense.com/
http://www.turismodeourense.com/
http://www.turismo.gal/ficha-recurso?cod_rec=1879&ctre=1000200
http://www.turismo.gal/ficha-recurso?cod_rec=1879&ctre=1000200
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Panticosa
Panticosa (Pandicosa en aragonès) és un poble de muntanya de la província d’Osca. Situat a la Vall del 

Tena hi trobem en el seu municipi una estació d’esquí alpí “Panticosa-Los Lagos”. La seva ubicació tant a 
prop de les valls i les muntanyes la fa ideal per a la pràctica del senderisme, la pesca, l’escalada, descobrir 
el monument natural dels Glaciars Pirenaics, el gaudi de la natura o disfrutar del relax en el el seu balneari 
d’aigües termals.

Recursos:
http://www.panticosa.es/
http://www.huescaturismo.com/
http://www.minube.com/que_ver/espana/huesca/panticosa

Bibliografia

Jerónimo Bouza Vila
Història termal de Caldes de Montbui, Caldes de Montbui : Ajuntament de Caldes de Montbui, 2002.

Pujol i Ros, Joan 
Balneoteràpia antiga a Catalunya, Barcelona : Universitat de Barcelona, 2007.

Moldoveanu, Mihail 
Ciudades termales en Europa+ info,  Barcelona [etc.] : Lunwerg : Thermaios, cop. 1999.

http://www.panticosa.es/
http://www.huescaturismo.com/
http://www.minube.com/que_ver/espana/huesca/panticosa
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Punt d’informació turística
Des de principi d’any el Consell Comarcal i la Diputació de Barcelona han atorgat a la 
Biblioteca de Caldes de Montbui el distintiu de Punt d’Informació Turística (PIT). És 
el reconeixement al compromís per oferir un servei d’informació i atenció turística de 
qualitat per part d’aquells espais, públics o privats de la província que complementen els 
serveis de difusió  i atenció turística oficials. 

Es tracta d’oferir al turista la possibilitat de ser informat sobre l’oferta turística 
existent, alhora que rebi assistència i suport en l’organització de la seva estada.
 
Des de l’inici, les biblioteques del projecte Turisme Informació decideixen incorporar-
se al programa PIT, en tant que es considera una oportunitat perquè les biblioteques 
ubicades en entorns amb valor turístic, esdevinguin de forma progressiva punts 
d’informació acreditats i suficientment identificats, on de forma coordinada amb les 
oficines de turisme locals i/o comarcals es pugui donar un servei de qualitat al turista.
 
Actualment hi ha 12 punts d’informació turística a la Xarxa de Biblioteques Municipals 
de la Diputació de Barcelona: http://bit.ly/1Oy49l2

Més info a: 
• http://www.turismevalles.com/ca/  
•  http://www.barcelonaesmoltmes.cat

http://bit.ly/1Oy49l2
http://www.turismevalles.com/ca/  
http://www.diba.cat/web/butlletins/butlleti/-/butlletidigital/detallIndex/BIBLIO/80/36786
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Viatgeteca 2016
Concurs fotogràfic

T’agradaria que la Biblioteca et regalés una 
guia de viatge i un lot de llibres per a les teves 
properes vacances?

Només et cal enviar, abans del 14 de setembre, 
fins a 3 fotografies de les teves vacances 
d’enguany. 

Les fotografies es poden enviar:

• via correu electrònic a bibcaldesm@gmail.
com amb l’assumpte: Concurs fotogràfic 
2016.

• via Facebook , publicant les imatges al mur.

• via Twitter, adjuntant les fotografies amb 
el hashtag #viatgeteca2016.

• via l’Instagram, penjant les fotografies 
amb el hashtag #viatgeteca2016.

Les fotografies seran exposades per mitjans 
audiovisuals i digitals a la Biblioteca durant el 
mes de setembre. El 10 d’octubre d’enguany 
s’anunciarà el guanyador.

mailto:bibcaldesm%40gmail.com%20?subject=Concurs%20fotogr%C3%A0fic%20viatgeteca%202016
mailto:bibcaldesm%40gmail.com%20?subject=Concurs%20fotogr%C3%A0fic%20viatgeteca%202016
https://www.facebook.com/BibliotecadeCaldesdeMontbui
https://twitter.com/bibcaldesm
https://www.instagram.com/bibcaldesm/


938 626 756
b.caldesm@diba.cat
www.bibliocaldes.cat
.../ BibliotecadeCaldesdeMontbui

@bibcaldesm

Més informació:

Biblioteca de Caldes de Montbui
Carrer Santa Teresa, 3-5
08140 Caldes de Montbui


