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La Direcció General de Turisme editarà 
una guia turística sobre la Guerra del 
Francès a Catalunya 
 

• El director general de turisme, Joan Carles Vilalta , ha 
presentat avui aquest projecte que s’emmarca dins e ls 
actes de commemoració del 200 aniversari de la Guer ra del 
Francès.  

 

• La guia té per objectiu afavorir el coneixement d’a quest 
període històric, repassar els seus fets més signif icatius i 
recórrer els espais on es van produir els esdevenim ents 
mes importants. 

 
 
Dimarts, 12 de febrer de 2007. La Direcció General de Turisme editarà una guia 
turística sobre la Guerra del Francès a Catalunya.  El director general de turisme, 
Joan Carles Vilalta, ha donat a conèixer aquest projecte en l’acte que ha celebrat 
avui el Govern de la Generalitat de Catalunya per presentar les accions que es 
duran a terme enguany per commemorar el 200 aniversari de l’inici de Guerra del 
Francès(1808-2008). 
 
La Guia és una eina turística que vol col·laborar en afavorir el coneixement 
d’aquest període històric, repassar els seus fets més significatius i recórrer els 
espais on es van produir els esdeveniments mes importants. En aquest sentit la 
guia s’articula a partir d’un discurs i una narració dels fets i en la presentació de 
diferents recursos que poden ser l’espai i el paisatge on es va produir una batalla, 
el lloc on va viure un personatge de l’època, un quadre que rememora un episodi 
concret, el municipi on perviu una festa popular o una llegenda relacionada amb 
la Guerra del Francès.  
 
En total viatja per 19 poblacions de Catalunya, com Figueres, Girona, Cardedeu 
Barcelona, Manresa, Collbató Montserrat, Igualada,Tortosa, Lleida etc; és, en 
definitiva, una guia turística que vol afavorir en el coneixement i el gaudi de la 
història i del territori de Catalunya. 
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Aquesta guia que s’editarà en català i en francès en format de butxaca, vol també 
ser un suport per els turistes francesos que visiten Catalunya amb l’objectiu de 
que coneguin i comparteixin una realitat i un període històric, on Catalunya durant 
dos anys va formar part de l’imperi francès. 
 

 
Actes de Commemoració  
 
 
La directora general d’Acció Departamental del Departament de la 
Vicepresidència, Margarida Aritzeta,  ha presentat els actes de commemoració de 
la Guerra del Francès. A banda del director general de Turisme, Joan Carles 
Vilalta, també han estat presents el director general d’Innovació del Departament 
d’Educació, Joan Badia; el director d’Anàlisi i Prospectiva del Departament de 
Presidència, Jaume Badia; i representants dels ajuntaments de Barcelona, Girona  
i el Bruc.  
 
La directora ha  presentat la programació anual de la commemoració de la Guerra 
que organitza la “Comissió de la Guerra del Francès” integrada per la Generalitat, 
la Diputació de Girona i els ajuntaments de Barcelona, Girona i el Bruc. 
 
 

 


