
                                                                         

 
 

 

 

Les 8 Rutes Artesanes 
de Catalunya  

 

 

Ruta 1 Catalunya Central. Aquest itinerari explora els tresors artesanals del paper de  
Capellades, el cuir d'Igualada i de Vic, la fusta de Torelló, el ferro forjat d'Alpens i la sal 
de Cardona.  

Ruta 2 Comarques de Barcelona. Aquesta etapa descobreix la riquesa artesanal dels 
estampats de Premià, les puntes de Ret fi d'Arenys, l’artesania tèxtil de Terrassa, la 
ceràmica d'Esparreguera, les rajoles d'Esplugues o els càntirs d'Argentona.  

Ruta 3 Ciutat de Barcelona. Aquesta ruta recorre Gràcia, l’Eixample, Ciutat Vella o 
Montjuic, amb una mirada nova, l’artesana, per descobrir un món de joies, sedes, 
fotografia, violins, exposicions o modernisme.  

Ruta 4 Alt Pirineu i Aran. Aquest itinerari permet descobrir l’art de la llana de l’ovella 
Xisqueta, el centre d'Herbes de l'Alt Pirineu, la Vall Ferrera i les antigues mines de ferro 
i carbó o la fusta i la cistelleria d’avellaner d’Esterri d'Àneu. 

Ruta 5 Comarques de Lleida. Aquesta ruta t’endinsa en la transformació de l'argila en 
ceràmica i del vidre en art a Verdú, del paper en moda a Mollerussa o dels productes 
naturals en sabons a Montgai.  

RUTA 6 Terres de l’Ebre. Aquesta és una etapa que descobreix el barri artesà 
terrissaire de Miravet; les palmeres autòctones de Terres de l’Ebre i la Pauma de Mas 
de Barberans, el poble terrisser de La Galera, els artesans de la fusta de la Sènia; i a 
Sant La Ràpita els artesans de les arts de la pesca i les barraques tradicionals que hi ha 
el Delta. 

RUTA 7 Comarques de Girona. Aquesta ruta proposa una etapa que recorre la 
imatgeria festiva d’Olot, les culleres de fusta de Tortellà, la torneria de Sant Hilari 
Sacalm, la ceràmica de La Bisbal i la terrissa de Quart i Breda. 

RUTA 8 Comarques de Tarragona Aquest itinerari segueix el rastre de l’artesania de 
disciplines tan diverses com l’esmalt a Salou, l’alabastre a Sarral, l’artesania dels 
pessebres a Montblanc, la punta de l’Arboç o el vidre a Vimbodí.  

Més informació al web www.rutesartesanes.cat 

 

 

  

http://www.rutesartesanes.cat/

