La Ruta del Paisatge
dels Genis

visites per a grups

2015

La Ruta del Paisatge dels Genis
Quatre genis, un paisatge
Barcelona

casalsel vendrell
gaudíreus
mirómont-roig

Tarragona

Sant Salvador
Coma-ruga
El Francàs

Salou
Vila-seca/la Pineda
PortAventura

Cambrils
Miami-platja

picassohorta

L’Ametlla de Mar

Costa Daurada
Parc
Natural
dels Ports

Tortosa

Terres de l’Ebre

El Paisatge dels genis és una
oferta turística basada en la
vinculació de quatre artistes
universals amb quatre
municipis de les comarques
de Tarragona, on van passar
llargues temporades de la
seva vida.

Antoni Gaudí a Reus, Joan Miró a Mont-roig del
Camp, Pau Casals al Vendrell i Pablo Picasso a
Horta de Sant Joan.
La Ruta del Paisatge dels genis és una experiència turística per descobrir les claus per a la
interpretació de les obres d'aquests personatges
en les seves disciplines artístiques -la pintura,
l'arquitectura o la música- que contribueix a
desvetllar perquè aquest territori ha marcat tant
l'obra d'aquests quatre genis universals

gaudí
Antoni Gaudí va néixer
a Reus l'any 1852. Va ser
batejat a l'església prioral
de Sant Pere i, durant setze anys, va viure a la casa
familiar, on hi havia la caldereria, que va ser clau
en l'aprenentatge de
Gaudí, sobretot per a la
qualitat de veure i captar
l'espai. En finalitzar el batxillerat a Reus, se'n va
anar a Barcelona a estudiar Arquitectura. Quan
ja era un arquitecte reconegut va mantenir regularment el contacte amb
els amics i col·legues de
Reus.

Joan Miró va arribar al
Mas Miró de Mont-roig
per primera vegada l'any
1911, per recuperar-se
d'una malaltia. El Mas
Miró és l'espai on Joan
Miró va concebre i crear
el seu univers i on va
pintar les obres que el
van projectar
internacionalment com
un dels artistes més
universals del moment.
Miró, que durant 65 anys
s'instal·lava al Mas durant
l'estiu, trobava en Montroig la inspiració
necessària per crear.

miró

casals
Nascut al Vendrell el
1876, Pau Casals va
estar vinculat a la música
des de ben petit, ja que
el seu pare era
l'organista de l'església.
Als 23 anys va començar
la seva trajectòria
professional i va actuar
en els millors auditoris
del món. Tot i això,
Casals passava llargues
temporades a la seva
casa de la platja de Sant
Salvador, seu actual de
la Vil·la Museu Pau
Casals. Les seves
despulles es troben al
cementiri del Vendrell.

Picasso va realitzar dues
estades a Horta de Sant
Joan, acompanyat pel seu
amic Manuel Pallarès, fill
del poble. En la primera
(1898-1899) va arribar
malalt, però les vivències
en contacte amb la natura
verge del massís dels
Ports el van omplir
d'energia. El 1909, coincidint amb l'inici del moviment cubista, tornà a
Horta amb Fernande Olivier. En aquesta època va
pintar, inspirat pels paisatges d'Horta, La bassa
d'Horta i La fàbrica d'Horta
d'Ebre, entre altres.

picasso

Visites per a grups
La Ruta del paisatge dels genis proposa tot un seguit
de visites i d'activitats especials per gaudir-les en grup.
Visites guiades: pels centres i els equipaments
culturals dedicats als genis, així com per altres
indrets, per conèixer l'època dels genis i el seu
entorn d'inspiració.
© Fudació Pau Casals

Visites per lliure: rutes i itineraris pels llocs que
freqüentaven els genis durant les seves estades
a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre.

La Ruta es pot fer completa o per fases.

Activitats complementàries: les vistes es poden
complementar amb activitats a l'aire lliure,
experiències gastronòmiques i altres activitats
complementàries.

Contacteu amb l'oficina tècnica de la Ruta del
paisatge dels genis i sol·liciteu una proposta a mida,
en funció de les vostres necessitats: mida dels grups,
timings, pressupost, etc.
Els preus publicats en aquest catàleg són preus
finals per a grups i inclouen tots els impostos
corresponents.

© Ernst Scheidegger

“L'originalitat
consisteix a
tornar a l'origen”

gaudíreus

*

Gaudí Centre Reus

Reus Modernista

Espai d'interpretació que permet
al públic de totes les edats entendre
les claus de l'arquitectura
d'Antoni Gaudí.

Ruta del Modernisme de Reus. Visita d'exteriors. Permet gaudir de les
façanes d'un dels conjunts d'edificis
d'estil modernista més importants
d'Europa.

· Preu: 4e per persona (audioguia gratuïta)
· Grup: mínim 15 - màxim 55 persones
· Durada de la visita: 1 hora i 30 minuts
aproximadament
· Cal concertar cita prèvia
· Idiomes: català, castellà, anglès, francès,
alemany, italià i rus

Casa Navàs

*

Gaudí Centre Reus. Visita amb audioguia. Espai
d'interpretació que permet al públic de totes les edats
entendre les claus de l'arquitectura d'Antoni Gaudí.
Institut Pere Mata. Visita guiada al Pavelló dels distingits.
És l'edifici més destacat del gran arquitecte modernista
de l'època, Lluís Domènech i Montaner, autor del Palau
de la Música Catalana i de l'Hospital de Sant Pau de
Barcelona.
· Preu:
Entre setmana: 127,05e /grup + 2e per persona (entrades)
Cap de setmana i festius: 148,83e /grup + 2e per persona (entrades)
· Grup: mínim 15 - màxim 55 persones
· Durada de la visita: de 2 a 3 hores aproximadament
· Cal concertar cita prèvia
· Idiomes: català, castellà, anglès, francès i rus

Un dels millors exemples del
Modernisme a nivell europeu,
realitzat per l'arquitecte Lluís
Domènech i Montaner.
Habitatge i establiment comercial,
l'edifici es va construir en ple centre de la ciutat. Destaca
per la magnífica decoració interior, que es conserva
pràcticament intacta.
·
·
·
·
·

*

Ruta Gaudí&Reus

Preu: 10e per persona, (8e de 3 a 14 i > 65 anys)
Grup: màxim 10 persones
Durada de la visita: 1 hora aproximadament
Cal concertar cita prèvia
Idiomes: català i castellà
*

Institut Pere Mata
- Pavelló dels distingits
El Pavelló dels distingits acollia les
famílies més adinerades i semblava
més un hotel de luxe que un hospital.
Actualment, està dedicat a les visites
turístiques i ha estat declarat Bé
Nacional d'Interès Cultural per la Generalitat de Catalunya.
· Preu: 5e per persona, (4e de 9 a 15 i > 65 anys)
· Durada de la visita: 45 minuts aproximadament

Per descobrir els exteriors dels
indrets més importants que es
conserven a Reus relacionats amb
Gaudí. Aquests indrets estan indicats
i es poden localitzar seguint l'itinerari
de la Ruta Gaudí&Reus, senyalitzat
en el plànol de la guia Reus
Modernista.

Ruta Modernista
La Ruta del Modernisme, permet
gaudir de les façanes d'un dels
conjunts d'edificis d'estil modernista
més importants d'Europa. L'itinerari
recomanat es troba senyalitzat a la
guia Reus Modernista.

Altres activitats i propostes complementàries
Reus disposa d'una gran oferta comercial i gastronòmica entre la qual destaca el popular vermut de Reus. Els restaurants
ofereixen menús per a grups.

mirómont-roig

“Tota la meva obra
està concebuda
a Mont-roig”

Centre Miró
Situat en ple centre del nucli antic del
poble de Mont-roig, la visita al Centre
Miró permet que el visitant entengui la
relació entre el genial pintor i la «terra
roja» de Mont-roig.

*

·
·
·
·
·

Preu: 2,5e per persona
Grup: mínim 15 - màxim 55 persones
Durada de la visita: 1 hora aproximadament
Cal concertar cita prèvia
Idiomes: català, castellà, francès i alemany
*

Visites guiades
a Mont-roig
Visita als llocs més emblemàtics del
municipi com el Centre Miró, el nucli
antic i l'Ermita de la Mare de Déu de
la Roca.
·
·
·
·
·

Preu: 40e /grup + 2,5e per persona (entrada Centre Miró)
Grup: mínim 15 - màxim 40 persones
Durada de la visita: de 2 a 3 hores aproximadament
Cal concertar cita prèvia
Idiomes: català, castellà, anglès, francès i alemany
*

Itinerari Miró 3M:
Mirar, Miró, Mont-roig
És un recorregut pels indrets
mironians de Mont-roig. Nou
localitzacions identificades, que es
poden visitar seguint les indicacions
d'un fulletó.

Excursions en BTT
El Centre BTT Mont-roig del Camp
- Miami Platja compta amb un total
de 134 km. repartits en 10 rutes
senyalitzades segons el seu grau de
dificultat.

Ruta
de senderisme
«Miró inspirat
en Mont-roig»
*

Ruta senyalitzada de 7 km. Parteix de
l'Ermita de la Mare de Déu de la
Roca, acaba al Mas Miró i passa pels indrets que van ser
font d'inspiració de Miró per a la seva obra.

*

Ruta de barraques
de Pedra Seca
Mitjançant un fulletó que es lliura al
Centre Miró i a les Oficines de Turisme
o bé descarregant-se el plànol del web
*
www.pedrasecamont-roig.com es pot
conèixer un patrimoni de Pedra Seca
definit per onze barraques de les més d’un centenar que
hi ha al terme municipal.

Altres activitats i propostes complementàries
Gaudiu de la gastronomia i del reconegut oli, de la DOP Siurana.

casalsel vendrell

“Afortunadament, durant
els meus viatges per tants països
estrangers, mai no m'ha abandonat
l'infant del Vendrell”

*

*

Vil·la Museu
Pau Casals (VMPC)

© Linus Urpí

Museu que recupera l'atmosfera
familiar de la casa en els seus millors
temps i apropa els visitants a la
intensa vida de Pau Casals.

· Preu:
De dimarts a dissabte: 55e€/grup + 3e per persona (entrada
VMPC) - català i castellà (suplement 5e€/altres idiomes)
Diumenges i festius: 60e€/grup + 3e per persona (entrada VMPC)
- català i castellà (suplement 10e€/ altres idiomes)
· Grup: mínim 15 - màxim 30 persones
· Durada de la visita: 1 hora aproximadament
· Cal concertar cita prèvia
· diomes: català, castellà, anglès, francès i rus

Casa Nadiua
de Pau Casals

Ruta Pau Casals
amb audició
d'Orgue
La Casa Nadiua de Pau Casals, la
Vil·la Museu Pau Casals i l'Auditori
Pau Casals ofereixen, conjuntament
amb l'Associació Amics de l'Orgue del Vendrell, visites
guiades pels espais vitals del mestre amb una audició
d'orgue a l'església parroquial del Vendrell.
*

· Preu:
8e per persona- inclou les entrades a la Casa Nadiua
i a la Vil·la Museu Pau Casals
· Grup: mínim 10 - màxim 25 persones
· Durada de la visita: 3 hores aproximadament
· Cal concertar cita prèvia
· diomes: català, castellà, anglès i francès

La Casa Nadiua mostra l'ambient en
què vivia la família Casals al segle XIX
i els instruments que van marcar l'inici
*
de la carrera musical del mestre, així
com la vinculació de Pau Casals amb
els moviments culturals i socials de la vila del Vendrell de
l'època, encapçalats pel dramaturg Àngel Guimerà, la casa
pairal del qual es troba al costat de la Casa Nadiua de Pau
Casals.
·
·
·
·
·

Preu: 2,20e per persona
Grup: mínim 15 - màxim 55 persones
Durada de la visita: 1 hora aproximadament
Cal concertar cita prèvia
Idiomes: català, castellà, anglès i francès

Auditori Pau Casals
Davant mateix de la Vil·la Museu Pau
Casals, hi ha l'Auditori Pau Casals, que
compta amb una programació estable
de música al llarg de l'any i amb el
Festival Internacional de Música Pau
Casals a l'estiu.
·
·
·
·

Preu: 36e /grup
Grup: mínim 15 - màxim 55 persones
Durada de la visita: 30 minuts aproximadament
Cal concertar cita prèvia

Enoturisme
Cellers Avgvstvs Forum
La visita inclou la degustació
de 3 vinagres i 2 vins.
·
·
·
·

Preu: 5e per persona
Grup: mínim 15 - màxim 55 persones
Durada de la visita: 1 hora aproximadament
Cal concertar cita prèvia

Jané Ventura
Visita guiada al Celler: la visita inclou un vídeo
sobre de l'art que es practica a les vinyes
acompanyat amb el violoncel de Pau Casals
i la degustació de vins.
o Preu: 8e per persona
o Durada de la visita: 1 hora aproximadament
o Cal concertar cita prèvia

Visita guiada al «Mas Viella»
o Preu: 8e per persona
o Grups: mínim 10 - màxim 20 persones

Altres activitats i propostes complementàries
També us encoratgem a fer una excursió a peu o amb bicicleta per les rutes senyalitzades en el Mapa de Camins del
Vendrell, que us apunteu a les sortides de marxa nòrdica organitzades pel Patronat de Turisme o que feu una agradable
passejada per les platges del Vendrell.

picassohorta

“Tot el que sé,
ho he après
a Horta”

Convent de
la Mare de Déu
dels Àngels
Convent, que juntament amb la
muntanya de Santa Bàrbara, està
declarat Monument Historicoartístic,
va ser un dels indrets pintats per Picasso durant les seves
estades a Horta.
*

*

· Preu:
3e per persona (inclou el preu de l'entrada al Convent) - català i
castellà
40e€/grup + 1e per persona (entrada al Convent) - resta d'idiomes
· Grup: mínim 15 - màxim 30 persones
· Durada de la visita: 30 minuts aproximadament
· Cal concertar cita prèvia a contacte
· Idiomes: català, castellà, anglès, francès, alemany i flamenc

*

Centre Picasso
El Centre Picasso mostra la
reproducció facsímil de tota l'obra
que Picasso va crear i amb la qual
va immortalitzar els paisatges del
poble on va viure importants
experiències vitals.

Cova de Picasso
- Ruta de senderisme.
Els Ports, Parc Natural

· Preu:
10e /grup + 2e per persona (entrada Centre Picasso) - català i
castellà
40e /grup + 2e per persona (entrada Centre Picasso) - altres idiomes
· Preu de la visita per lliure: 2e per persona
· Grup: mínim 15 - màxim 30 persones
· Durada de la visita: 1 hora aproximadament
· Cal concertar cita prèvia
· Idiomes: català, castellà, anglès, francès, alemany i flamenc

Picasso va viure als Ports, on dormia
en una cova. Actualment es pot visitar
la cova seguint la ruta senyalitzada
com a Ruta Cova de Picasso.

Ruta Indrets
picassians a Horta
Ruta pels llocs que Picasso
freqüentava durant les seves estades
a Horta
· Centre Picasso
· Indrets picassians al nucli històric
· Convent de la Mare de Déu
dels Àngels
· Preu:
8e per persona (inclou entrades a Centre Picasso i al Convent) català i castellà
40e /grup + 2e per persona (entrada Centre Picasso) - resta d'idiomes
· Grup: mínim 15 - màxim 30 persones
· Durada de la visita: 2 hores aproximadament
· Cal concertar cita prèvia
· Idiomes: català, castellà, anglès, francès, alemany i flamenc

Via Verda
Camí natural envoltat de paratges
feréstecs que passa per l'antic traçat
del ferrocarril. Es pot recórrer a peu,
en bicicleta o a cavall.
*

Altres activitats i propostes complementàries
Horta de Sant Joan i la Terra Alta gaudeixen d'una fantàstica producció d'oli i de vi, amb denominació d'origen Terra
Alta, que es pot degustar a les cooperatives, als cellers i a les botigues, així com de plats tradicionals i de caça que
ofereixen els seus restaurants o els apreciats dolços d'Horta que es poden adquirir a les pastisseries.

HORTA DE SANT JOAN
Oficina de Turisme
d'Horta de Sant Joan
Pl. Catalunya, s/n
00 34 977 43 50 43
Centre Picasso
00 34 977 43 53 30
www.centrepicasso.org
MONT-ROIG DEL
CAMP
Oficina de Turisme
de Miami Platja
Pl. Tarragona, s/n
(Miami Platja)
00 34 977 81 09 78
Centre Miró
00 34 977 83 73 37
www.centremiro.com

REUS
Edifici Gaudí Centre
Pl. Mercadal, 3
00 34 977 01 06 70
www.gaudicentre.cat
EL VENDRELL
Oficina Municipal de Turisme
Av. Brisamar, 1 (Coma-ruga)
00 34 977 68 00 10
Vil·la Museu Pau Casals
00 34 977 68 42 27
Casa Nadiua de Pau Casals
00 34 977 18 18 19
www.paucasals.org

FOTOGRAFIES:
* © Joan Capdevila Vallvé, propietat de la Ruta del Paisatge dels Genis.
La resta de fotografies són propietat de municipis, de patronats de turisme,
de centres culturals i d'altres agents i persones que les han cedit al Paisatge
dels genis per fer-ne promoció.

costadaurada.info

EL PAISATGE DELS GENIS
Oficina tècnica
00 34 977 39 48 71
www.elpaisatgedelsgenis.cat
info@elpaisatgedelsgenis.cat

terresdelebre.org

facebook.com/ElPaisatgedelsGenis

