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fins a destinacions com l’arxipèlag de Svalbard o l’illa de Saint
John’s, fins a expedicions a la immensitat del gel de l’Àrtic i l’Antàrtida en col·laboració amb
l’agència Tierras Polares, liderada per l’explorador Ramon Larramendi.
“A bord de l’Sterna tots els expedicionaris aprenen i practiquen tècniques de navegació,
fan seguiment de la fauna polar
des del vaixell. A més, durant la
travessia també hi ha desembarcaments per practicar caiac
entre el gel, trescar, o passejar
en barques semirígides pels fiords...”, afegeix, mentre admet
que l’Sterna està obert a tota me-

m El preu dels viatges

oscil·la entre 2.000 i
8.900 euros, segons
el recorregut
i els dies de durada

Amb el Sterna es viuen experiències en llocs
remots, amb preferència a paisatges inexplorats propers als pols
ARXIU

DESTINACIONS SINGULARS

A l’Àrtic, en veler
El vaixell ‘Sterna’ ofereix descobrir paisatges únics com la costa est de Grenlàndia
Anna Cabanillas

E

l proper 15 de maig
partirà de les aigües
del port de Barcelona
el veler Sterna, que ofereix a viatgers privats
travessies a destinacions polars
inexplorades i singulars, com
ara la costa est de Grenlàndia o
l’illa volcànica de Saint Lucia,

entre moltes d’altres. Una “aventura” empresarial nascuda fa un
any gràcies al barceloní Albert
Bargués, el primer regatista de
l’Estat que va acabar una MiniTransat i que va acabar també la
primera edició de la Barcelona
World Race sense fer ni una sola
parada, i que porta a l’esquena
més de 150.000 milles marines
navegades a vela.

“L’Sterna vol, des del mar,
acostar a les persones a llocs especials, recòndits i meravellosos,
tal com van fer els primers descobridors, així com fer-los sentir
les emocions que es viuen a bord
d’un veler”, diu Bargués. De fet,
l’embarcació de 26 metres d’eslora ha estat batejada amb el nom
Sterna, l’au marítima que viu
més hores de llum, ja que quan

arriba l’hivern vola des de la seva
àrea de cria a l’Àrtic fins a la Terra del Foc i després torna a l’Àrtic durant el seu període estival.
“Una travessia que volem seguir
ben de prop des del Sterna”, afegeix Bargués.
Amb capacitat per a 12 persones, l’Sterna ofereix des de grans
navegacions oceàniques –a partir d’una setmana de durada–

na de públic. “Això sí, això no és
un creuer de luxe de braçalet
amb tot inclòs, sinó una casa
rural de bon gust, on els viatgers
compartiran molt de temps
junts i, fins i tot, cabina”, puntualitza.
Malgrat que en l’actualitat el
90% dels viatgers de l’Sterna són
d’origen nacional –pel fet que encara no s’ha començat a promocionar a l’exterior– l’emprenedor marítim preveu que en
un termini de dos anys el 70%
dels seus clients seran internacionals. “Sobretot de països on
hi ha gran tradició marítima i
una gran passió per aquest tipus
d’expedicions extremes, com a
França, Noruega o els Estats
Units”, afegeix.
El preu d’aquestes travessies
pot oscil·lar entre els 2.000 euros i els 8.900 euros, en funció
del recorregut escollit i dels dies
que tingui el viatge. La companyia estima oferir un total de
17 travessies anuals, entre navegacions oceàniques i expedicions polars.
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La Garrotxa, al sac
D’Aquí ofereix vuit paquets regal amb experiències d’activitats,
gastronòmiques o d’allotjament per viure la comarca
Bàrbara Julbe
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o és un sac qualsevol; al seu interior
acull activitats lligades al territori, propostes de gastronomia o una atractiva oferta
d’allotjament. Totes tenen com
a escenari la Garrotxa. A més,
per anar fent boca, inclou productes locals, com un fuet de
Verntallat, un flascó de ratafia
Russet o una melmelada de la
cooperativa La Fageda.
Creat per dues emprenedores, Inès Carrillo i Joëlle Car-

dús –la primera responsable de
La Bombolla, una agència de viatges i esdeveniments a la comarca, i la segona, experta en organització de viatges–, aquest paquet
regal té com a objectiu oferir experiències “autèntiques i de qualitat de la comarca”. En aquesta
primera fase han ideat un total
de vuit paquets: quatre d’activitats, dos de gastronomia i dos
d’allotjament. Passejos en ase pel
paisatge volcànic, visites per la
Fageda d’en Jordà o un viatge
amb el tren turístic pel Croscat,
el volcà més jove de la península,
són algunes de les activitats.

Amb el segell de l’empresa
D’Aquí, de la Garrotxa (firma creada per aquestes dues emprenedores per comercialitzar el producte), les experiències van des
dels 30 fins als 150 euros. En tots
els casos es destinen a dues persones o a famílies (pares i dos
nens). Els productes es presenten en forma de targeta plastificada amb un codi de reserva i hi
participen un total de 35 establiments. Es poden adquirir al web
D-aqui.cat en línia i a l’oficina de
turisme d’Olot, i ben aviat es podran comprar a diferents punts
de venda de la comarca.
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