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El Centre d’Acollida Turística (CAT) de 
Cervera estarà dedicat a la Generalitat de 
Catalunya 
 

 El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep 
Huguet, acompanyat del director dels serveis territorials del 
Departament a Lleida, Vidal Vidal, i de l’alcalde de Cervera, 
Joan Valldaura, ha visitat avui les obres d’aquest futur CAT 
emplaçat l’Avinguda Francesc Macià del municipi i que té 
per objectiu valoritzar el territori i ampliar l’oferta turística 
de les comarques de Lleida. 

 
 Aquest equipament turístic estarà dedicat a explicar la 

història de Generalitat de Catalunya, on Cervera va jugar-hi 
un paper important. El municipi va ser la  seu de les Corts 
Generals de la Corona d’Aragó, i precisament en una d’elles 
es van constituir els fonaments de la institució principal del 
país, en l’actualitat: la Generalitat de Catalunya. 

 
 Aquest CAT està integrat en la xarxa de CAT impulsada pel 

Departament d’Innovació, Universitats i Empresa que 
disposa de 10 centres a tot Catalunya d’ells 4, el de Teià, 
Sallent, Ripoll i Vilajuïga, ja estan en funcionament. 

 
 
Dijous, 4 de novembre de 2009.- El Centre d’Acollida Turística (CAT) de Cervera, 
estarà dedicat a la Generalitat de Catalunya. El conseller d’Innovació, Universitats 
i Empresa, Josep Huguet, acompanyat del director dels serveis territorials del 
Departament a Lleida, Vidal Vidal, i de l’alcalde de Cervera, Joan Valldaura, ha 
visitat avui les obres d’aquest futur CAT emplaçat l’Avinguda Francesc Macià i 
que té per objectiu valoritzar el territori i ampliar l’oferta turística de les comarques 
de Lleida. 
 
El Centre d’Acollida Turítica (CAT) de Cervera es dedicarà a l’explicació de la 
història de la Generalitat de Catalunya. Durant el regnat de Pere III el Cerimoniós, 
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Cervera fou la seu de les Corts Generals de la Corona d’Aragó, en el transcurs de 
les quals, l’any 1359, es van crear els fonaments de la institució principal del país 
en l’actualitat: la Generalitat de Catalunya. 

Aquest CAT està integrat en la xarxa de CAT impulsada pel Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa que disposa de 10 centres a tot Catalunya 
d’ells 4, el de Teià, Sallent, Ripoll i Vilajuïga ja estan en funcionament. 
 
La creació de la Xarxa de Centres d’Acollida Turística de Catalunya és una de les 
accions més destacades del Pla Estratègic de Turisme a Catalunya 2005-2010. El 
desplegament de la xarxa es farà entre el 2007 i el 2011 i comporta una inversió 
total de 10 milions d’euros. El Departament d’Innovació Universitats i Empresa fa 
temps que treballa per sumar nous elements a l’oferta turística de Catalunya, amb 
la xarxa de CAT, en la seva aposta per posicionar Catalunya com a destinació 
cultural, reforçar la identitat, desestacionalitzar el turisme i reequilibrar i valoritzar 
el territori.  

Llistat de CATs: 
 

 Tortosa / Les 3 cultures.Tortosa se situa en una cruïlla històrica i geogràfica 
dels tres grans territoris ibèrics de la Corona d’Aragó (el Principiat i el País 
Valencià), molt a prop de la desembocadura de l’Ebre. Ciutat bimil·lenària 
d’origen iber i romà, Tortosa va esdevenir, a l’època medieval, el lloc on 
convivien les tres grans cultures monoteistes: jueva, musulmana i cristiana. 
Cada una d’elles ha deixat la seva petja i la seva influència tant a la ciutat de 
Tortosa com al conjunt de les terres de l'Ebre. 

 

 
 Ripoll/Guifré el Pilós: Aquest CAT reivindica Ripoll com a bressol de la 

Catalunya medieval, on deixaren la seva petja personatges tan emblemàtics 
com Guifré el Pilós, comte de Barcelona, l’abat Oliba i Gerbert d’Orlhac, que 
esdevindria el Papa Silvestre II, erudit nascut a Occitània que es va formar a 
Ripoll.  

 
 Les/Occitània: Aquest CAT s’ubica a la Vall d’Aran, una de les portes de 

Catalunya. Estarà tematitzat al voltant d’Occitània i la llengua d’Oc, pròpia de 
la Vall d’Aran, i mostrarà també la relació entre Catalunya i Occitània, un dels 
territoris més cultes d’Europa a l’Edat Mitjana.  

 
 Cervera/Generalitat: Cervera va jugar un paper important en la història de 

Catalunya, acollint diverses Corts Generals de la Corona d’Aragó, en una de 
les quals es va crear la Generalitat de Catalunya, principal institució del país.  
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 Berga/La Patum: sobre la festa de la Patum de Berga, gran celebració 
popular declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO, en la categoria de 
Patrimoni Immaterial. Amb la Patum, el CAT s’endinsarà en el ric univers de 
les festes populars catalanes.  

 
 Puigcerdà/La Pau dels Pirineus: sobre la signatura del Tractat dels Pirineus, 

l’any 1659, que va posar punt i final a les guerres entre França i Espanya, i 
que va comportar la fragmentació territorial de Catalunya, que quedaria 
partida en dos Estats.  

 
 Sallent/industrialització i obrerisme:  reivindica la vall del Llobregat com un 

centre pioner de la industrialització. La seva temàtica girarà al voltant de la 
revolució industrial i l’aparició del moviment obrer en un espai significatiu com 
la vall del Llobregat.  

 
 Vilajuïga/Camins Sagrats: Aquest CAT recollirà la important i antiga tradició 

dels pelegrinatges medievals, tot prenent com a referent geogràfic el poble de 
Vilajuïga, per la seva proximitat a Sant Pere de Rodes, lloc històric de 
pelegrinatge i un dels punts de sortida del Camí de Sant Jaume a Catalunya.  

 
 Teià/Cella Vinària: Aquest CAT, prova pilot impulsada directament per la 

Direcció General de Turisme, se situarà en unes impressionants restes 
arqueològiques romanes, situades en el municipi de Teià i entre les quals s’ha 
trobat un antic celler romà (cella vinaria). La temàtica del CAT girarà al voltant 
de la petjada romana a Catalunya i de la llarga tradició vitivinícola del país. 

 
 Palafrugell/La gastronomia catalana:El CAT de Palafrugell s’endinsa en el 

patrimoni culinari català, des del receptari medieval fins als plats més 
innovadors del present, que converteixen la cuina catalana en una referència 
internacional. L’exposició mostra també la suculenta varietat de productes de 
qualitat que caracteritzen la gastronomia catalana. 

 
 


