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Turisme Garrotxa és una associació privada 
sense afany de lucre creada el 1996 que 
treballa per al desenvolupament d’un turisme 
sostenible i de qualitat a la Garrotxa seguint 
l’estratègia de la Carta Europea del Turisme 
Sostenible. 
 
La seu i les dades de l’associació són: 
 
Av. Onze de Setembre, 22, 2a planta 
17800 Olot 
NIF: G17484916 
Telèfon: 972 2716 00 
Fax: 972 27 16 66 
info@turismegarrotxa.com  
www.turismegarrotxa.com 
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INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ    

L'any 2010, marcat per una sèrie de fets luctuosos i per una atonia econòmica més perllongada del 
que s'havia esperat, ha estat un període durant el qual Turisme Garrotxa ha continuat 
desenvolupant les línies estratègiques definides després del procés de reflexió estratègica dut a 
terme l’any 2008, i desplegant diverses de les propostes que se’n van desprendre. 
 
Si recapitulem, l’any 2008 es va encetar un procés per millorar la fórmula de Turisme Garrotxa per 
fer-la més potent i permetre que gaudís d’un suport més ampli de tos els implicats. Per això es va 
obrir un procés participatiu que va comptar amb la recollida d’opinions i punts de vista sobre 
l'associació i la situació del sector en general, l’anàlisi del qual va desembocar en l’elaboració d’una 
proposta de futur basada en enfortir l'associació i per ajustar-la a les expectatives dels sector. 
 
Aquell procés de reflexió estratègica va permetre redefinir les línies estratègiques de Turisme 
Garrotxa, que van passar a ser: 1) promocionar l’entorn, la cultura, la societat, les activitats i els 
serveis turístics de la Garrotxa; 2) adequar permanentment el catàleg de serveis oferts als membres 
de l’associació; 3) establir mecanismes de coordinació de l’oferta turística de la Garrotxa i 4) 
reelaborar el model organitzatiu, personal i social de Turisme Garrotxa. Des de 2009 el pla 
d’actuacions de Turisme Garrotxa ja s’ajusta a aquest nou marc d’actuació. 
 
És el el marc d’aquestes noves línies estratègiques que durant l'any 2010 es va desplegar el 
programa d’actuacions, en un any que podríem qualificar de final de cicle econòmic, un any en que 
es van atorgar els darrers grans ajuts, gràcies als quals es van poder realitzar actuacions molt 
importants, com la xarxa de Punts Digitals d’Informació Turística de la Garrotxa o el routing 
d’Itinerànnia, amb la particularitat que aquestes i altres tindran continuïtat al llarg dels propers anys, 
pràcticament sense cost per Turisme Garrotxa a banda dels recursos humans que s’hi hauran de 
destinar, un fet molt remarcable ateses les males perspectives que, en el moment de redactar 
aquestes línies, hi ha sobre l’atorgament d’ajuts i subvencions durant l’any 2011. 
 
Si fem balanç, un dels fets més remarcables de l'any 2010 va ser el protagonisme que va tenir la 
Garrotxa als Premis Gi! (premis que atorga el Patronat de Turisme Costa Brava Girona a les iniciatives 
més significatives de tot el sector turístic gironí). En concret, ho va ser a través de dos premis que 
van recaure al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa: el premi Xiquet Sabater pel procés 
d'acreditació d'empreses amb la Carta Europea de Turisme Sostenible, i el premi premi en la 
categoria de mitjans audiovisuals a un periodista de la cadena alemanya DWTV, que va elaborar un 
reportatge sobre la nostra comarca magnífic, difós a nivell mundial. 
 
També cal remarcar l'augment del nombre d'empreses adherides que hi ha hagut darrerament a 
Turisme Garrotxa. Després d'estar estabilitzats durant molts anys al voltant de les 105-110 empreses, 
en quatre anys hem arribat als 125 Serveis Turístics Adherits, una xifra mai assolida i que demostra 
la creixent confiança que les empreses dipositen en Turisme Garrotxa com a associació prestatària de 
serveis. De la mateixa manera, convé destacar la quantitat de grups provinents d'arreu de l'Estat que 
ens visiten per aprendre del nostre model  turístic, estructurat en base a la intensa col·laboració 
público-privada assolida en el si de Turisme Garrotxa, i també les nombroses presentacions a les 
quals assistim per transferir coneixements, compartir experiències i difondre una experiència de 
desenvolupament turístic sostenible, respectuosa amb el medi ambient i arrelada al territori. 
 
Finalment, és especialment ressenyable la tasca del Consell Consultiu de Turisme Garrotxa i del 
Consell Dinamitzador d'Itinerànnia, organismes creats darrerament per tal que la tasca de Turisme 
Garrotxa i d'Itinerànnia, respectivament, parteixi d'un consens previ bàsic en les seves orientacions, 
actuacions i línies estratègies. 
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Per tant, l’any 2010 va servir per continuar reforçant l’associació, ja no només en el pla de les 
deliberacions del Consell Consultiu, sinó també en el pla del treball més proper de coordinació dels 
tècnics municipals de turisme, sense oblidar l’atenció als Serveis Turístics Adherits, que es va veure 
reforçada sobretot durant el procés de categorització dels establiments de turisme rural. 
 
El futur més immediat ens portarà la consolidació de molts projectes engegats els anys anteriors, i 
de ben segur que si continuem treballant en la mateixa línia arribaran moltes altres oportunitats que 
consolidin, encara més, la Garrotxa com “A beautiful gem in a beautiful setting” (Una pedra 
preciosa en un entorn preciós) tal com la defineix Eric Kraft, conegut novel·lista de Nova York. 
 
         Junta de Turisme GarrotxaJunta de Turisme GarrotxaJunta de Turisme GarrotxaJunta de Turisme Garrotxa    
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1 Perfil i estructura1 Perfil i estructura1 Perfil i estructura1 Perfil i estructura    
    
1.1 Dades bàsiques de l’organització1.1 Dades bàsiques de l’organització1.1 Dades bàsiques de l’organització1.1 Dades bàsiques de l’organització    
 
Nom: Turisme Garrotxa (Associació la Garrotxa Terra d’Acolliment Turístic) 
Adreça: Av. Onze de Setembre, 22, 2a planta 
Localitat: 17800 Olot 
NIF G17484916 
Forma jurídica: Associació privada sense afany de lucre 
Nombre de persones treballadores: 4 
Telèfon: 972 27 16 00 
Fax: 972 27 16 66 
Correu electrònic: info@turismegarrotxa.com 
Web: www.turismegarrotxa.com 
 
Total pressupost any 2010: 219.860,22219.860,22219.860,22219.860,22    euroseuroseuroseuros 
    
1.2 Òrgans de govern i organigrama de l’organització1.2 Òrgans de govern i organigrama de l’organització1.2 Òrgans de govern i organigrama de l’organització1.2 Òrgans de govern i organigrama de l’organització    
 
L'Assemblea GeneralL'Assemblea GeneralL'Assemblea GeneralL'Assemblea General és l'òrgan suprem de l'associació. Els membres de l'Associació, reunits 
en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són 
competència de l'Assemblea. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea 
General. 
 
La Junta de GovernJunta de GovernJunta de GovernJunta de Govern, elegida per l’Assemblea, té per missió abordar els aspectes més 
relacionats amb el dia a dia de l’associació, prenent les decisions i els acords convenients. 
 
De tots els càrrecs organitzatius que apareixen al diagrama següent, els únics que perceben 
remuneració són la gerent, les dues persones de l’equip tècnic, l’administrativa i els 
treballadors contractats a través del Pla d’Ocupació. 
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Administració 
Marta Ralita 

mralita@turismegarrotxa.com 

 
 Assemblea General 

Junta de Govern 

         President          Vicepresident         Secretari          Tresorer          vocals 
Andreu Teixidor de Ventós     Gerard Xifra         Josep M. Prats       Jordi Güell          Fina Soler 

Mariona Colom                                                                                                                             
Maria Fauró                                                                                                                         
Ferranda Cos 
David Muñoz 
Francesc Coll 
Josep Gómez 

Mireia Tresessas 

Gerència 
Turina Serra 

tserra@turismegarrotxa.com 

            President                 Vicepresident         Secretari          Tresorer       . 
Andreu Teixidor de Ventós     Gerard Xifra         Josep M. Prats       Jordi Güell     

        

Socis públics: 
Aj. Argelaguer: Josep Dorca  
Aj. Besalú: Maria Fauró 
Aj. Beuda: Anna Vayreda   
Aj. Castellfollit de la Roca: Moisès Coromina  
Aj. La Vall d'en Bas : Miquel Calm 
Aj. La Vall de Bianya: Jordi Valverde  
Aj. Les Planes d'Hostoles: Neus Sau 
Aj. Les Preses: Miquel Costa  
Aj. Maià de Montcal: Salvador Moreno 
Aj. Mieres: Sebastià Vila 
Aj. Montagut i Oix: Antoni Xifre 
Aj. Olot: Fina Soler 
Aj. Riudaura: Rosa Codina 
Aj. Sales de Llierca: Llorenç Quintana 
Aj. Sant Aniol de Finestres: Sílvia Palahí 
Aj. Sant Feliu de Pallerols: Mariona Colom 
Aj. Sant Ferriol: Josep Masmitjà  
Aj. Sant Jaume de Llierca: Zaida Vilanova 
Aj. Sant Joan les Fonts: Anna Serra 
Aj. Santa Pau: Andreu Teixidor 
Aj. Tortellà: Ramon Bañón 
Consell Comarcal de la Garrotxa: Jordi Güell  
PNZVG: Josep M. Prats 
Consorci de l'Alta Garrotxa: Inès Carrillo 

Socis privats: 
Ass. Hostaleria de la Garrotxa: Francesc Coll 
Ass. Hostaleria de la Garrotxa: Ferranda Cos 
Ass. Hostaleria de la Garrotxa: Gerard Xifra 
Ass. Turisme Rural Garrotxa: David Muñoz 
Ass. Allotjaments Rurals: Marc Dérégniaux 
Agrupació de Cases de Colònies: Josep Gómez 
Ass. de Càmpings la Garrotxa: Joan Masoliver  
A.Cat. Empreses Senderisme: Gonçal Portabella  
Ass. Activitats Turístiques: Toni Colom 
Verd Volcànic: Mireia Tresserras 
ATIC: Manel Serra 
A.Turisme Comerç Vall d’en Bas: Isabel Morera 
Centre Sostenibilitat Territorial: Raül Valls 
 

Equip tècnic 
           Montse Padrosa (AODL)     David Curós 
mpadrosa@turismegarrotxa.com    dcuros@turismegarrotxa.com 

info@turismegarrotxa.com 
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1.3 Principals línies d’actuació1.3 Principals línies d’actuació1.3 Principals línies d’actuació1.3 Principals línies d’actuació    
    
MissióMissióMissióMissió    
 
La missió de Turisme Garrotxa és la millora de la competitivitat dels seus socis i membres oferint 
serveis d’informació, orientació, assessorament, formació, promoció de l’oferta turística, disseny de 
productes turístics i suport a la comercialització. 
 
Finalment, s’encarrega de l’assessorament a emprenedors del sector turístic, impulsa la 
comercialització a través d’acords amb agències de viatges, i manté acords de col·laboració amb 
entitats que li permeten desenvolupar un pla d’actuació extens i divers. 
 
Turisme Garrotxa promou, representa i coordina, de forma participativa, un model de 
desenvolupament turístic sostenible arrelat al territori, que combina el respecte pel medi ambient 
amb les necessitats i expectatives de les entitats, empreses i municipis que reben els seus serveis. 
 

Línies estratègiquesLínies estratègiquesLínies estratègiquesLínies estratègiques    
 
Les línies estratègiques de Turisme Garrotxa són: 
 

1.1.1.1. Promocionar l’entorn, la cultura, la societat, les activitats i Promocionar l’entorn, la cultura, la societat, les activitats i Promocionar l’entorn, la cultura, la societat, les activitats i Promocionar l’entorn, la cultura, la societat, les activitats i els serveis turístics de la Garrotxa.els serveis turístics de la Garrotxa.els serveis turístics de la Garrotxa.els serveis turístics de la Garrotxa.    

2.2.2.2. Adequar permanentment el catàleg de serveis oferts als membres de l’associació.Adequar permanentment el catàleg de serveis oferts als membres de l’associació.Adequar permanentment el catàleg de serveis oferts als membres de l’associació.Adequar permanentment el catàleg de serveis oferts als membres de l’associació.    

3.3.3.3. Establir mecanismes de coordinació de l’oferta turística de la Garrotxa.Establir mecanismes de coordinació de l’oferta turística de la Garrotxa.Establir mecanismes de coordinació de l’oferta turística de la Garrotxa.Establir mecanismes de coordinació de l’oferta turística de la Garrotxa.    

4.4.4.4. Reelaborar el model organitzatiu, personal i social de Turisme GaReelaborar el model organitzatiu, personal i social de Turisme GaReelaborar el model organitzatiu, personal i social de Turisme GaReelaborar el model organitzatiu, personal i social de Turisme Garrotxa.rrotxa.rrotxa.rrotxa.    

 
D’aquestes quatre línies estratègiques es desprenen totes les actuacions. 
 
Turisme Garrotxa dóna suport a l’atorgament d’acreditacions de qualitat, com l’acreditació 
d’empreses com a Punts d’Informació, l’acreditació d’empreses amb la Carta Europea de Turisme 
Sostenible (CETS) o l’acreditació d’empreses amb el Codi de Gestió Sostenible de la Garrotxa i el 
Collsacabra. 
 
A nivell de comunicació externa, edita la guia Tot Garrotxa, el mapa turístic, el mapa d’Itinerànnia 
(en col·laboració amb l’Editorial Alpina), el fulletó de les visites guiades Descobreix la Garrotxa!, el 
fulletó del Tiquet Museu, envia i proporciona informació turística a tothom qui li’n demana, assisteix 
a fires –tan genèriques com especialitzades-, atén mitjans de comunicació, viatges de familiarització, 
viatges de periodistes i també viatges de coneixement del territori. Assisteix a workshops i coordina 
el manteniment de la senyalització d’Itinerànnia. 
 
Pel què fa a la comunicació interna, edita un butlletí semestral i organitza col·loquis sempre que 
sorgeixin temes d’interès. 
 
En referència a la comunicació online externa, és present a Internet a turismegarrotxa.com i a 
diverses xarxes socials i edita un butlletí per als visitants. A nivell intern, disposa d’un sistema de 
gestió de continguts del web i edita un butlletí setmanal, el Flaixos. 
 
Pel què fa a la formació, coorganitza el Curs de Coneixement de la Garrotxa el Curs d’Atenció al 
Visitant, les sessions de formació permanent, el viatge de formació i la iniciativa Planta’t a Internet. 
A més, ofereix descomptes en cursos i jornades. 
 
Pràcticament totes les actuacions que desenvolupa Turisme Garrotxa s’emmarquen en la Carta 
Europea de Turisme Sostenible (CETS), un document marc que s’aplica des de 2001 per al 
desenvolupament d’un turisme sostenible i de qualitat a la comarca de la Garrotxa. 
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2. Aplicació de l’estratègia de la Carta Europea de Turisme 2. Aplicació de l’estratègia de la Carta Europea de Turisme 2. Aplicació de l’estratègia de la Carta Europea de Turisme 2. Aplicació de l’estratègia de la Carta Europea de Turisme 
Sostenible (2006Sostenible (2006Sostenible (2006Sostenible (2006----2010)2010)2010)2010) 
    

Des de l’any 2001 la Carta Europea del Turisme Sostenible 
(CETS) és l’eina principal de planificació del turisme a la 
Garrotxa, a més d’un excel·lent instrument de participació i 
col·laboració entre tots els actors del turisme a la comarca. 
 
L’any 2005 va expirar la validesa de l’anterior pla d’actuació 
i per a seguir disposant del reconeixement europeu calia 
presentar una memòria del període anterior i un nou pla 

d’actuació per als propers 5 anys (2006-2010). Aquest nou pla es va elaborar, com l’anterior, en 
base a les propostes del sector recollides a les dues jornades de treball que es van dur a terme l’any 
2006 i en les aportacions rebudes al fòrum d’internet. Tot el procés va culminar amb la inspecció 
que sobre el terreny va fer la Federació Europarc, en la persona de l’auditor Sr. Paulo Castro. 
Finalment, el mes de desembre de 2006 la comissió d’avaluació va aprovar el pla presentat per la 
Garrotxa, seguint les recomanacions favorables de l’auditor i el febrer de 2007 va comunicar la 
renovació de la CETS a la Garrotxa. 
 
En aquest procés, la Garrotxa ha estat pionera perquè ha estat un dels 4 primers espais naturals 
europeus que han aconseguit fins ara aquesta renovació. Però el més important és que la Garrotxa 
disposa d’una planificació del turisme per als propers 5 anys, de nou avalada per la Federació 
Europarc, que ens permet seguir treballant en una perspectiva de col·laboració i sostenibilitat, amb 
coherència i sentit comú. 
 
A més d’Itinerànnia, entre les accions més importants d’aquest nous període –que son 83 en total- 
cal destacar que des de l’any 2008 ja és possible acreditar directament empreses turístiques amb el 
segell de la CETS, i que aquestes empreses poden accedir a possibilitats de promoció i 
comercialització a nivell europeu. La idea bàsica és que, d’una vegada per totes, l’aposta per a ser 
sostenibles tingui un premi tangible que reconegui la qualitat de les empreses que decideixin establir 
una estreta col·laboració amb el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, sigui quina sigui 
la seva ubicació dins de la comarca. 
 
A partir de 2006 es va obrir un període amb noves possibilitats, que cal saber aprofitar. 
 
L'estratègia es concreta en 10 principis per a un turisme sostenible: 
 
I. I. I. I. Treballar en col·laboració 
II. II. II. II. Preparar i realitzar l’estratègia i el programa d’actuació de la Garrotxa 
III. III. III. III. Protecció i valorització del patrimoni natural, cultural i històric 
IV. IV. IV. IV. Millora de la qualitat de l’oferta turística 
V. V. V. V. Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 
VI. VI. VI. VI. Crear productes turístics específics que permetin descobrir i comprendre el territori 
VII. VII. VII. VII. Formació i educació 
VIII. VIII. VIII. VIII. Manteniment de la qualitat de vida local 
IX.IX.IX.IX. Beneficis per a l’economia local 
X.X.X.X. Freqüentació i ordenació turística 
 
Les actuacions proposades en aquesta estratègia tenen un calendari, uns indicadors, uns organismes 
responsables de la seva execució i els seus col·laboradors, etc. Així, als diferents agents del territori 
(PNZVG, Turisme Garrotxa, Consell Comarcal, Ajuntaments, etc.) els corresponen tasques de 
coordinació, finançament, execució, etc. segons cada actuació i les seves competències. 
 
Malgrat que la CETS és titularitat del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, es preveuen 
actuacions a tota la comarca de la Garrotxa, ja que s’entén que és aquesta la zona d'influència del 
Parc Natural i que descuidar-la no tindria sentit. 
Els 10 objectius genèrics esmentats es prenen en plena consideració al pressupost de l’Associació. 



 

 

13 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línia estratègica 1: Línia estratègica 1: Línia estratègica 1: Línia estratègica 1:     
Promocionar l’entorn, la cultura, la Promocionar l’entorn, la cultura, la Promocionar l’entorn, la cultura, la Promocionar l’entorn, la cultura, la 
societat, les activitats i els serveis turístics societat, les activitats i els serveis turístics societat, les activitats i els serveis turístics societat, les activitats i els serveis turístics 
de la Garrotxa.de la Garrotxa.de la Garrotxa.de la Garrotxa.    
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ACTUACIÓ 1ACTUACIÓ 1ACTUACIÓ 1ACTUACIÓ 1    FITUR FITUR FITUR FITUR     

C
E

C
E

C
EC
E T
STS TSTS
    

Principi 5Principi 5Principi 5Principi 5    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

Acutació Acutació Acutació Acutació 
5.25.25.25.2    

Assistència i participació de Turisme Garrotxa a fires de Turisme 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics    

Ser presents de forma paritària: 60%-40% a fires generalistes i especialitzades 

ObjectiuObjectiuObjectiuObjectiu    Visita de prospecció tècnica a la principal fira de turisme genèrica de l’estat espanyol. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

El dimecres 20 de gener Turisme Garrotxa va ser present, un any més, a la Fira Internacional de 
Turisme a Madrid. 

L’assistència a nivell tècnic de l’associació, estava orientada a establir contactes amb 
professionals, mitjans de comunicació, i altres agents turístics per conèixer les novetats i fer 
prospecció de materials editats i productes emergents en el sector.  
 
L’oferta de la comarca de la Garrotxa, va ser present a la fira sota la marca Pirineus en el mateix 
estand de Turisme de Catalunya, de més de 2.000m2 . 
 

L’ajuntament de la Vall d’en Bas comptava amb un mostrador per oferir l’oferta turística del 
municipi i també de la comarca. 

DatesDatesDatesDates    20 de gener de 2010 

AssistentsAssistentsAssistentsAssistents    Turina Serra i Adriana Ramon (Itinerànnia) 

PressupostPressupostPressupostPressupost    350,00 euros 

CostCostCostCost    58,99 euros  
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ACTUACIÓ 2ACTUACIÓ 2ACTUACIÓ 2ACTUACIÓ 2    Fires especialitzades en senderismeFires especialitzades en senderismeFires especialitzades en senderismeFires especialitzades en senderisme    
C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S     

Principi 5Principi 5Principi 5Principi 5    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

Acutació Acutació Acutació Acutació 
5.25.25.25.2    

Assistència i participació de Turisme Garrotxa a fires de Turisme 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics    

Ser presents de forma paritària: 60%-40% a fires generalistes i especialitzades 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Turisme Garrotxa no ha assistit tècnicament en cap fira especialitzada en senderisme, però si que 
a través del Patronat de Turisme Costa Brava – Girona, s’ha lliurat material especiífic de 
senderisme, per difondre concretamet a Destination Nature (França) i a Tour Natur (Alemanya). 
 
Material lliurat: 

• Mapes de la Xarxa de senders Itinerànnia 
• Dossier informatiu 

PressupostPressupostPressupostPressupost    0 euros 

CostCostCostCost    33,73 euros 

ACTUACIÓ 3ACTUACIÓ 3ACTUACIÓ 3ACTUACIÓ 3    SITCSITCSITCSITC    

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S     

Principi 5Principi 5Principi 5Principi 5    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

Acutació Acutació Acutació Acutació 
5.25.25.25.2    

Assistència i participació de Turisme Garrotxa a fires de Turisme 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics    

Ser presents de forma paritària: 60%-40% a fires generalistes i especialitzades 

ObjectiuObjectiuObjectiuObjectiu    Donar una informació turística garantida i de qualitat de la comarca, accessible als  visitants que 
respongui a les seves demandes 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    
    
    
    
    

- Dates de la Fira: Del 15 al 18 d’abril de 2010 
 - Lloc de celebració: Barcelona (Fira de Barcelona) 
- Horari de la fira: 10:00 a 20.00h 
- Fira de Turisme 
- Edició: 19ena edició 
 - Visitants: professionals i consumidors finals. 
http://www.saloturisme.com/ 
 
Turisme Garrotxa sota el paraigua de Costa Brava Pirineu de Girona va ser present a la fira 
internacional de Turisme de Barcelona. 
 
El Saló presentava com a novetat 2010: 
- L’Àrea de Creuers. 
- Ciutat Convidada: Logronyo 
 
Sectors que s’hi podien trobar: Organismes Oficials, Allotjament, Agències de viatges i 
majoristes, Transports,Turisme cultural i d'oci, Turisme gastronòmic, Turisme Actiu, 
Complements de viatge, Turisme LGTB, "Pink Corner" Àrea ofertes , Turisme del desert , Creuers, 
Premsa, Formació i serveis turístics, Nàutica, Càmping i caravaning, Turisme on-line, 
gastronomia. 
 
L’estand del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona es situava al palau nº 2 
juntament amb la resta d’organismes oficials catalans. Pel que fa als disseny era el mateix que 
l’any passat, en excepció d’algunes imatges. Un estand que va tenir bastant acceptació en el seu 
disseny i funcionalitat. 

Vinculant amb l’oferta turística i gastronòmica, l’estand del Patronat de Turisme igual que l’any 
passat tenia exposició i punt de venda de productes alimentaris i d’artesania. 

Durant els quatre dies de la fira hi va haver un photocal amb la finalitat de tenir una activitat 
interactiva amb el públic visitant.. El públic que volia podia fer-se una fotografia dins un veler, 



 

 

16 

 
 

 

que posteriorment s’imprimia esdevenint la portada d’una revista nàutica. 

Turisme Garrotxa va estar informant sobre la comarca des d’un dels 13 mostradors de l’estand. 
Es va distribuir, entre altres publicacions, la nova edició de la guia Tot Garrotxa, amb una gran 
acceptació entre el públic. 

Valoració tècnicaValoració tècnicaValoració tècnicaValoració tècnica    

L’afluència de públic no va ser molt elevada, podem destacar el dissabte i el matí del diumenge 
com a dies de més consultes. De totes maneres es valora positivament que encara que  
disminueix el nombre de demandes d’informació, la gent que pregunta, té un interès concret 
per a la comarca. 
 
De les demandes d’informació més sol·licitades podem destacar l’allotjament (sobretot Turisme 
Rural) i rutes de senderisme, seguides de rutes de cicloturisme i vols en globus (val a dir que 
darrera el mostrador hi havia la imatge d’aquesta activitat). 
 
Podem dir que la guia Tot Garrotxa és la publicació que funciona millor pel públic que demana 
informació de rutes per fer a peu, allotjament i el mapa comarcal. És la publicació més completa 
per cobrir la demanda més comuna del públic de la fira. 
Es van vendre 3 mapes de la Xarxa de senders Itinerànnia al seu pas per la Garrotxa. 
 
Presentacions: 
Enguany, ni Turisme Garrotxa ni cap ajuntament garrotxí va fer cap presentació a l’estand del 
Patronat de Turisme Costa Brava- Pirineu de Girona. 

AssistentsAssistentsAssistentsAssistents    - Turina Serra, gerent Turisme Garrotxa 
- Adriana Ramon, coordinadora d’Itinerànnia 
- David Curós, tècnic de Turisme Garrotxa 
- Montse Padrosa, tècnica de Turisme Garrotxa 
- Engràcia Canal, TOSCA 
- Albert Badia, Tècnic Aj. Vall d’en Bas 

PressupostPressupostPressupostPressupost    2.000 euros 
CostCostCostCost    Estand +transport material + dietes = 1.812,29 euros 
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ACTUACIÓ 4ACTUACIÓ 4ACTUACIÓ 4ACTUACIÓ 4    Girona Viva (Madrid) Girona Viva (Madrid) Girona Viva (Madrid) Girona Viva (Madrid)     

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S     

PrinciPrinciPrinciPrincipi 5pi 5pi 5pi 5    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

Acutació Acutació Acutació Acutació 
5.25.25.25.2    

Assistència i participació de Turisme Garrotxa a fires de Turisme 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics    

Ser presents de forma paritària: 60%-40% a fires generalistes i especialitzades 

ObjectiuObjectiuObjectiuObjectiu    Donar una informació turística garantida i de qualitat de la comarca, accessible als  visitants que 
respongui a les seves demandes 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

- Dates de la Fira: Del 28 al 30 de maig 
 - Lloc de celebració: Plaza Jacinto Benavente (Madrid) 
- Horari de la fira: De 11:00 a 23:00h 
 - Fira de Promoció turística i gastronomia 
 
Les comarques gironines, sota el paraigua del Patronat de Turisme Costa Brava - Pirineu de 
Girona van desembarcar a Madrid, des del divendres 28 fins al diumenge 30, oferint la seva 
oferta turística i gastronòmica. 
 
La fira es va realitzar a la Plaza Jacinto Benavente, una de les places més concorregudes del 
centre de Madrid (prop de la Puerta del Sol).  
 
El format Girona Viva, esdevé un aparador d’oferta turística i gastronomia gironina a l’aire lliure, 
molt atractiu pel visitant.  
 
Turisme Garrotxa va aprofitar la iniciativa per ser-hi present juntament amb els tres col·lectius de 
cuina garrotxins: Cuina Volcànica, Besalú Gastronòmica i Cuina Remença. 
 
Els tastets que s'hi van presentar van ser: 
- Brandada de bacallà amb fesols de Santa Pau - Restaurant Hostal dels Ossos (Cuina Volcànica) 
- Patates farcides - Restaurant La Deu (Cuina Volcànica) 
- Crema de poma amb iogurt de La Fageda amb crumble de fajol - Restaurant Sant Miquel 
(Cuina Volcànica) 
- Pa dels Hostalets amb tomata i embotits de La Garrotxa – Rest. Can Morera (Cuina Remença) 
- Botifarra de bolets de primavera - Restaurant Cúria Reial (Besalú Gastronòmica) 
 
Tot i que l'afluència de públic va ser una mica inferior a la de l'any anterior, el dissabte a mitja 
tarda ja es van començar a esgotar alguns dels tastets, ja que s'havia portat menys quantitat de 
menjar. 
 
Pel que fa a la promoció turística, centenars de persones també van demanar informació sobre 
la Garrotxa. El senderisme i l’interès també pel patrimoni cultural i allotjament van centrar les 
peticions dels visitants.  
 
Turisme Garrotxa va distribuir entre altres publicacions, la nova guia Tot Garrotxa en la seva 
versió en castellà al públic madrileny, una guia de propostes completa, útil i pràctica pels 
visitants. 
 
Tot i que divendres al migdia va ploure, el dia es va salvar per la bona afluència de públic que va 
passar al vespre. El dissabte va ser el millor dia, mentre que diumenge va ser fluix. Cal destacar la 
calor que va fer el cap de setmana, que va provocar que entre les 4 i les 7 del vespre per la fira 
pràcticament no hi passés ningú. 
 
Es valora molt positivament assistir a aquesta fira amb els col·lectius gastronòmics. L’oferta 
turística també és demandada, però l’atracció principal és la possibilitat de degustar productes 
del territori gironí. 
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Material lliuratMaterial lliuratMaterial lliuratMaterial lliurat    Guia Tot Garrotxa, programes Descobreix la Garrotxa!, mapes turístics comarcals/plànols d’Olot. 
Tríptics de: Besalú, Olot, Museus d’Olot, Castellfollit de la Roca, Sant Joan les Fonts, La Vall d’en 
Bas, Parc de Pedra Tosca, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 

DatesDatesDatesDates    Dates: Del 28 al 30 de maig 
AssistentsAssistentsAssistentsAssistents    - Turisme: David Curós (Turisme Garrotxa) 

- Albert Badia: (Aj. De la Vall d’en Bas) 
- Gastronomia: Cuina Volcànica, Besalú Gastronòmica i Cuina Remença: Antoni Ocaña. 

PressupostPressupostPressupostPressupost    2.000 euros  
CostCostCostCost    Estand + allotjament + dietes= 1.558,17 euros 
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ACTUACIÓ 5ACTUACIÓ 5ACTUACIÓ 5ACTUACIÓ 5    ExpobExpobExpobExpobages (Manresa) ages (Manresa) ages (Manresa) ages (Manresa)     

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S     

Principi 5Principi 5Principi 5Principi 5    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

Acutació Acutació Acutació Acutació 
5.25.25.25.2    

Assistència i participació de Turisme Garrotxa a fires de Turisme 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics    

Ser presents de forma paritària: 60%-40% a fires generalistes i especialitzades 

ObjectiuObjectiuObjectiuObjectiu    Donar una informació turística garantida i de qualitat de la comarca, accessible als  visitants que 
respongui a les seves demandes 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

- Dates: 21, 22 I 23 DE MAIG 
- Lloc de celebració: Palau firal (Manresa) 
- Superfície: 5.000 m2 + 7.500 m2 exteriors 
- Horari de la fira: 10.30–20.30 h  
- Superfície de l’estand: 10 x 3m2 

 

L’Ajuntament d’Olot i Turisme Garrotxa, en representació dels ajuntaments i associacions 
turístiques de la comarca de la Garrotxa, van participar a Expobages, la fira multisectorial més 
important de la ciutat de Manresa. 
  
La participació a Expobages sorgeix arrel de l’acord de col·laboració signat el darrer any 2009 
entre les ciutats d’Olot i Manresa amb l’objectiu de promocionar els seus territoris a les 
respectives mostres multisectorials, la Fira de Sant Lluc 2009 i Expobages 2010, i enfortir la 
relació amb comarques veïnes o properes. 
 
L’objectiu de l’intercanvi és estrènyer els llaços entre les dues capitals de comarques aprofitant la 
proximitat que des d’abril de 2009 ha generat l’obertura del túnel de Bracons. 
 
La finalitat de participar amb un estand a Expobages era donar a conèixer als possibles turistes 
potencials de la Catalunya Central els recursos naturals, culturals, gastronòmics, activitats 
complementàries i equipaments hotelers de la Garrotxa.  
 
Per l’elaboració de l’estand, Turisme Garrotxa va llogar part del material: Una caixa de llums amb 
dos pòdiums per enlairar-la i  un mostrador. A més, es va exposar també els panells 
d’esdeveniments i mostres gastronòmiques de la comarca utilitzats en altres ocasions. 

Durant els tres dies de fira, a l’estand d’Olot la Garrotxa es van donar degustacions de ratafia, 
magdalenes de fajol, piruletes de formatge serrat d'ovella Mas Farró i carquinyolis de farro blanc, 
productes oferts per Cuina Volcànica.  

Durant els tres dies de la fira, els visitants van poder omplir les butlletes de participació en el 
sorteig en que, varis equipaments de la Garrotxa, van col·laborar.  Es van omplir 238 butlletes i 
es van repartir 15 premis. D’aquests, 13 van anar a parar participants de la comarca del Bages, 1 
d’Osona i 1 de Barcelona. 
 
Els establiments, membres de Turisme Garrotxa, que van oferir els premis van ser: 
Mas Masnou del Corb, Alberg Bellavista, Hostal Sant Bernat, Hotel La Perla, Restaurant Can 
Morera, Restaurant Font Moixina, Restaurant Cúria Reial, Restaurant Can Xel, Restaurant Self La 
Garrotxa, Restaurnat La Curenya i restaurant l’Alba, Rucs i Someres, Museu de les Miniatures i 
Microminiatures de Besalú, Ajuntament de la Vall d’en Bas i l’Ajuntament de Besalú 
 
Es va lliurar material de tots els municipis de la Garrotxa, informació del Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa, el mapa comarcal, l’agenda d’esdeveniments 2009-2010, Tiquet 
Museu, descobreix la Garrotxa, etc. 

L’afluència de públic va ser força baixa. La situació on es trobava l’estand d’Olot - la Garrotxa, 
no era massa beneficiosa ja que es situava al primer pis del palau, fet que  fet que també 
limitava l'accés dels visitants. 
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El fluxe de gent es concentrava en hores molt puntuals, sobretot entre 12:00 i 14:00h del matí i 
18:00 – 20:00h de la tarda. 

El tipus de visitant que va assistir a la fira, va ser principalment familiar i parelles. 

Molta gent es va interessar en obtenir informació sobre rutes per fer a peu i en bicicleta així com 
activitats per portar a terme amb família. 

Material lliuratMaterial lliuratMaterial lliuratMaterial lliurat    Guia Tot Garrotxa, programes Descobreix la Garrotxa!, mapes turístics comarcals/plànols d’Olot. 
Tríptics de: Besalú, Olot, Museus d’Olot, Castellfollit de la Roca, Sant Joan les Fonts, La Vall d’en 
Bas, Parc de Pedra Tosca, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 

AssistentsAssistentsAssistentsAssistents    - Turina Serra, David Curós i Montse Padrosa (Turisme Garrotxa) 
- Silvana Pau, Núria Garcia (Oficina de Turisme d’Olot) 

PressupostPressupostPressupostPressupost    2.772,40 euros 

CostCostCostCost    Estand: Espai cedit per l’ajuntament de Manresa gràcies a les col·laboracions amb l’ajuntament 
d’Olot. 
Lloguer de material +Disseny nova lona per caixa de llums +  Impressió de punts de llibre i 
butlletes per al sorteig + dietes: 2.824,57 euros 
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ACTUACIÓ 6ACTUACIÓ 6ACTUACIÓ 6ACTUACIÓ 6    Sant LlucSant LlucSant LlucSant Lluc    

C
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S
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S
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S
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S     

PriPriPriPrincipi 5ncipi 5ncipi 5ncipi 5    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

Acutació Acutació Acutació Acutació 
5.25.25.25.2    

Assistència i participació de Turisme Garrotxa a fires de Turisme 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics    

Ser presents de forma paritària: 60%-40% a fires generalistes i especialitzades 

ObjecObjecObjecObjectiutiutiutiu    Donar una informació turística garantida i de qualitat de la comarca, accessible als  visitants que 
respongui a les seves demandes. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

 
 - Dates: 16 i 17 d’octubre de 2010 
 - Lloc de celebració: Palau Firal (Olot) 
- Horari de la fira: 10.00–20.00 h  
- Nº de visites: 55.000 (en tot el recinte firal); Font: Ajuntament d’Olot 
    ----    Superfície estand: 64m2 

 
La Fira de Sant Lluc és una fira d’àmbit local, una mostra multisectorial i alhora de promoció de 
la ciutat d’Olot i la comarca de la Garrotxa; una oportunitat per donar a conèixer els projectes 
que es porten a terme al territori així com l’oferta del producte local, comercial i la de serveis. 

Turisme Garrotxa va participar-hi un any més presentant diverses novetats: des de presentacions 
de projectes turístics i/o de promoció econòmica per part d'alguns municipis, fins a un joc ideat 
per a l'ocasió. 

En relació al joc, cal destacar la bona acceptació que va tenir. La mecànica consistia en col·locar 
al lloc que corresponien diversos cubs amb fotografies representatives dels indrets més 
representatius de la Garrotxa sobre un mapa gegant de la comarca. 
 
Aquesta iniciativa va permetre assolir l'objectiu que es pretenia: divulgar alguns dels atractius 
principals de la Garrotxa entre la població local. Al joc, que comptava amb l'al·licient d'entrar en 
el sorteig de diversos premis, hi van participar persones de totes les edats i procedències, fet que 
des de Turisme Garrotxa es valora molt positivament. 
 
D'altra banda, cal remarcar que es va aprofitar la fira per acreditar com a Punts d'Informacióacreditar com a Punts d'Informacióacreditar com a Punts d'Informacióacreditar com a Punts d'Informació la 
casa de colònies  Mas Gircós, l'empresa de rutes en ase català Rucs i Someres i els apartaments 
El Prat, i amb la Carta Europea de Turisme SostenibleCarta Europea de Turisme SostenibleCarta Europea de Turisme SostenibleCarta Europea de Turisme Sostenible la casa de colònies Mas Gircós, i els 
establiments de turisme rural Casa Prat i Mas les Comelles. 
 
Durant la fira també es van fer altres presentacions, com la de la 26a Mostra Gastronòmica de la 
Garrotxa i la del II concurs de receptes amb productes del territori, per part de l'Associació 
d'Hostalatge de la Garrotxa; la del projecte de posada en valor del patrimoni industrial de Besalú 
i la de la fira de vídeo art, a càrrec de l'Ajuntament de Besalú; i les del projecte En mans de 
l’artesania i del taller ocupacional Agents turístics, ambdues per part de l'Ajuntament d'Olot. 
 
Durant tot el cap de setmana hi va haver un important flux de persones. Val a dir que el bon 
temps, la millora de les comunicacions amb la Catalunya central i la coincidència del dia de Sant 
Lluc en festiu, va afavorir el gran nombre de visites. 

AsAsAsAssistents sistents sistents sistents     
- Turina Serra, David Curós i Montse Padrosa (Turisme Garrotxa) 
- Núria Garcia (Oficina de Turisme d’Olot), M. Dolors Frigolé (Oficina de Turisme de Sta. Pau) 

PressupostPressupostPressupostPressupost    3.000,00 euros 

CostCostCostCost    3.657,14 euros 

Col·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradors    Ajuntament d’Olot, Associació d’Hostalatge de la Garrotxa 
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ACTUACIÓ 7ACTUACIÓ 7ACTUACIÓ 7ACTUACIÓ 7    Altres fires Altres fires Altres fires Altres fires     

C
ET
S

C
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C
ET
S
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S     

Principi 5Principi 5Principi 5Principi 5    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

Acutació 5.2Acutació 5.2Acutació 5.2Acutació 5.2    Assistència i participació de Turisme Garrotxa a fires de Turisme 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics    

Ser presents de forma paritària: 60%-40% a fires generalistes i especialitzades 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

S’ha enviat material a altres fires, material que ha estat distribuït per Turisme de Catalunya, el 
Patronat de Turisme de Girona o per ajuntaments o associacions de la comarca presents en la 
fira en qüestió. 

• Navartur (febrer 2010) 
• Expovacaciones (abril 2010) 
• World travel market (novembre 2010) 
• Tast de neu (novembre 2010) 

PressupostPressupostPressupostPressupost    200 euros 

CostCostCostCost    27,59 euros 
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ACTUACIÓ 9/1ACTUACIÓ 9/1ACTUACIÓ 9/1ACTUACIÓ 9/1    Fam TripFam TripFam TripFam Trip––––    Senderisme i Gastronomia Senderisme i Gastronomia Senderisme i Gastronomia Senderisme i Gastronomia     

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S     

Principi 5Principi 5Principi 5Principi 5    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

Acutació 5.3Acutació 5.3Acutació 5.3Acutació 5.3    Fam-trips i Press-trips 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics    

Organitzar com a mínim 2 fam-trip i/o press-trip des de Turisme Garrotxa i col·laborar amb 
altres entitats que n’organitzen de manera que tots responguin als criteris de marketing 
responsable. 

ObjectiuObjectiuObjectiuObjectiu    Donar una informació turística garantida i de qualitat de la comarca, accessible als  visitants 
que respongui a les seves demandes 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Del 30 de maig al 3 de juny un grup de  12 operadors turístics nord europeus es va desplaçar 
a la Garrotxa en el marc del Fam trip Senderisme i Gastronomia organitzat per l’associació 
Costa Brava Verd Hotels i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona. 
 
El grup es va allotjar a l’hotel Cal Sastre, membre del grup i de Turisme Garrotxa. Durant el 
matí del dia 1 de juny van realitzar una ruta de senderisme per la Zona Volcànica de la 
Garrotxa; Concretament el Volcà Croscat i Santa Margarida i també pel nucli de Santa Pau, 
acompanyats de la guia Beth Cobo, de l’empresa de guiatges Guaita. A la tarda, el grup es va 
desplaçar fins a Besalú, on també van poder gaudir de l’encant del poble amb una visita 
guiada gràcies a l’oficina de Turisme. Els operadors seguien el seu viatge per les comarques 
gironines dos dies més.  Turisme Garrotxa va ajudar en la coordinació de les visites de la 
jornada. 
 
Vídeo del TN Comarques de TV3: 
http://www.tv3.cat/videos/2940750/TN-comarques-Girona-01062010 

AcompanyantsAcompanyantsAcompanyantsAcompanyants    Eva Guardiola i Esther Porta de Costa brava Verd Hotels 

Col·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradors    STA’s participants, El Patronat de Turisme Costa Brava Girona i Costa Brava Verd Hotels. 

PressupostPressupostPressupostPressupost    600,00 euros. Inclou tots els fam-trips i press-trips. 

CostCostCostCost    
RRHH 
Guiatge: 95,00 euros 

ACTUACIÓ 8ACTUACIÓ 8ACTUACIÓ 8ACTUACIÓ 8    Viatge de Premsa ItinerànniaViatge de Premsa ItinerànniaViatge de Premsa ItinerànniaViatge de Premsa Itinerànnia    
Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    Press-trip mercat Francès, britànic i alemany 

Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    
Donar a conèixer l’oferta del territori a mitjans especialitzats, TTOO, AAVV i a professionals del 
turisme a través d’estades al propi territori. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Organització de l’estada  a mitjans de comunicació i a TTOO o AAVV especialitzades en el 
producte de senderisme de França, Anglaterra i Alemanya, per donar a conèixer Itinerànnia, i 
productes relacionats amb la xarxa, perquè es puguin comercialitzar. 
Acció no realitzada. Manca de finançament Leader. 

Calendari previstCalendari previstCalendari previstCalendari previst    Maig - juny 2010. 

Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    
Turisme Garrotxa, Consorci Ripollès Desenvolupament, Consell Comarcal de l’Alt Empordà, 
Turisme de Catalunya, Patronat de Turisme Costa Brava Girona    

PressupostPressupostPressupostPressupost    Manca de finançament Leader. 
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ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ 9999////2222    Press Trip Turisme accPress Trip Turisme accPress Trip Turisme accPress Trip Turisme accessible essible essible essible     

C
ET
S

C
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S
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S
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S     

Principi 5Principi 5Principi 5Principi 5    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

AcAcAcAcutació utació utació utació 
5.35.35.35.3    

Fam-trips i Press-trips 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics    

Organitzar com a mínim 2 fam-trip i/o press-trip des de Turisme Garrotxa i col·laborar amb altres 
entitats que n’organitzen de manera que tots responguin als criteris de marketing responsable. 

ObjeObjeObjeObjectiuctiuctiuctiu    Donar una informació turística garantida i de qualitat de la comarca, accessible als  visitants que 
respongui a les seves demandes 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Dates: 7 de maig de 2010 
Lloc: Santa Pau, PNZVG. 
Nº de persones: 6 periodistes, 2 acompanyants, 1 conductor 

• Goerg /Karin Martina 

• Stéphane Lagoutière  

• Arthur Bouvyer 

• Jean-Marc Maillot  

• Willem a. Rietdijk  

• Daniel Steevens  

• Marnix françois Decuyper  

• Rafael Olea(servimedia) 

Mercats: Alemanya, Bèlgica, França i Espanya. 

Des del Patronat de Turisme Costa Brava Girona van contactar amb nosaltres per demanar-nos 
col·laboració amb el programa del grup. El viatge el liderava l’Agència Catalana de Turisme, amb 
l'objectiu de donar a conèixer l'oferta turística de les comarques gironines en motiu de la 
celebració del II Open Escala accessible de vela, que es celebrava durant el mateix cap de 
setmana. 

L'estada a la Garrotxa començava amb un àpat a base de productes locals al Restaurant del 
Càmping la Fageda. El grup, després de dinar va visitar l'empresa Vol de Coloms la qual disposa 
d’una cistella adaptada per a cadires de rodes.  

Seguidament, els periodistes es desplaçaven a la comarca veïna del Ripollès per realitzar un tram 
de ruta accessible de la Via Verda amb bicicletes adaptades. Al final del dia, van tornar a la 
Garrotxa per sopar i allotjar-se a l'Hotel de la Vall d'en Bas, allotjament que compta amb 
instal·lacions adaptades per aquest tipus de mercat. L'endemà, els participants es desplaçaven 
cap a la Costa Brava per fer una sortida amb una embarcació accessible. 

Turisme Garrotxa va rebre'ls i va oferir material promocional de la comarca. 

Veiem positiva l'oportunitat de rebre grups interessats en l'oferta turística de la nostra comarca 
per aquest tipus de mercat. Tot i que actualment no gaudim d'una oferta complementària 
amplia per Turisme accessible, pensem que l’impacte que van tenint accions com aquesta, 
incentivarà més als equipaments a apostar-hi. 

AcompanyantsAcompanyantsAcompanyantsAcompanyants    Montse Padrosa, tècnica de Turisme Garrotxa, Diego González i Maribel Notario 

Col·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradors    STA’s participants, El Patronat de Turisme Costa Brava Girona i Turisme de Catalunya. 

PressupostPressupostPressupostPressupost    600,00 euros. Inclou tots els fam-trips i press-trips. 

CostCostCostCost    RRHH 
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ACTUACIÓ 9/3ACTUACIÓ 9/3ACTUACIÓ 9/3ACTUACIÓ 9/3    PressPressPressPress----trip Guide Routard trip Guide Routard trip Guide Routard trip Guide Routard     
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Principi 5Principi 5Principi 5Principi 5    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

ActActActActuuuuació ació ació ació 
5.35.35.35.3    

Fam-trips i Press-trips 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics    

Organitzar com a mínim 2 fam-trip i/o press-trip des de Turisme Garrotxa i col·laborar amb altres 
entitats que n’organitzen de manera que tots responguin als criteris de marketing responsable. 

ObjectiuObjectiuObjectiuObjectiu    

Mostrar insitu l’oferta paisatgística i recursos naturals del territori, activitats de turisme actiu i 
gastronomia.  
Lliurament de la informació sobre la zona. 
 - Informar 
 - Comunicar  
 - Promoure 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Nº de periodistes: 1 periodista 
 
La Guia Routard és una guia de viatge que s’actualitza anualment. La guia de Catalunya es 
desglossa de la següent manera: 
 

• Barcelona i rodalia  
• El litoral barceloní 
• La Costa Brava 
• La Catalunya Central 
• La Costa Daurada i Tarragona 
• Els Pirineus catalans 
• Lleida 

 
Per cada apartat, ofereix informació cultural i pràctica general, a més de direccions de diferents 
tipus d’allotjament dividit segons la categoria, restaurants, museus, etc. El perfil del lector és un 
viatger de 20 a 60 anys de classe mitjana que viatja amb motxilla i busca allotjament més aviat 
econòmic. 
 
La periodista francesa es va allotjar dues nits a la Garrotxa, concretament a l’Hostal Olot, perfil 
d’allotjament que li interessava conèixer per incloure a la guia. Durant la seva estada, va visitar 
Olot, Santa Pau, Castellfollit de la Roca i el Parc Natural de la Zona volcànica de la Garrotxa. Els 
allotjaments de la Garrotxa que actualment apareixen a la Guide du Routard són l'Alberg Torre 
Malagrida, l'Hostal Sant Bernat, l'Hotel La Perla, l'Hotel Borrell i l'Hotel Can Blanc.  
 
Turisme Garrotxa, va facilitar el contacte dels establiments d’interès per la periodista i va 
gestionar les reserves en els establiment durant la seva estada. 

A més de la Garrotxa, el periodista va visitar el Ripollès, la Cerdanya, l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà, 
la Val d'Aran, l'Alta Ribagorça, la Noguera i el Segrià. 

ValoracióValoracióValoracióValoració    

Guia Routard Catalogne lidera actualment el mercat de venda de guies de turisme sobre 
Catalunya a França. Routard.com, el lloc web de la guia del motxiller, va ser el mes de juny de 
2009, una audiència de 2 milions de visitants a França, vistes més de 38 milions de pàgines i 4,5 
milions de visites. 
 
Si tenim en consideració que al voltant del 70% dels francesos que visiten Catalunya utilitza una 
guia de turisme per a informar-se, és fàcil d’adonar-se de la importància de tenir una correcta 
presència de les destinacions i empreses dins d’aquestes guies. 

SuportSuportSuportSuport    El Patronat de Turisme Costa Brava Girona i Turisme de Catalunya. 

DatesDatesDatesDates    22 i 23 de maig 

PressupostPressupostPressupostPressupost    600,00 euros. Inclou tots els fam-trips i press-trips. 

CostCostCostCost    RRHH 

Col·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradors    Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, Serveis Turístics Adherits i Turisme de 
Catalunya 
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ACTACTACTACTUACIÓ UACIÓ UACIÓ UACIÓ 9999////4444    PressPressPressPress----trip Ruta Pirineu Comtal trip Ruta Pirineu Comtal trip Ruta Pirineu Comtal trip Ruta Pirineu Comtal     
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Principi 5Principi 5Principi 5Principi 5    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

Acutació Acutació Acutació Acutació 
5.35.35.35.3    

Fam-trips i Press-trips 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics    

Organitzar com a mínim 2 fam-trip i/o press-trip des de Turisme Garrotxa i col·laborar amb altres 
entitats que n’organitzen de manera que tots responguin als criteris de marketing responsable. 

ObjectiuObjectiuObjectiuObjectiu    

Mostrar in situ l’oferta paisatgística i recursos naturals del territori, activitats de turisme actiu i 
gastronomia.  
Lliurament de la informació sobre la zona. 
 - Informar 
 - Comunicar  
 - Promoure 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Dia: 14 de juny de 2010 

Turisme Garrotxa va col·laborar  en la coordinació del programa de viatge de dos periodistes del 
programa de televisió ucraïnès Fatty canal ICTV (mercat d'Ucraïna) i del programa de televisió rus 
IKH NRAVY canal NTV (mercat de Rússia i Israel). 

El viatge, organitzat per l’agència catalana de Turisme amb col·laboració del Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona es centrava en  la ruta Pirineu Comtal. 

La visita a la Garrotxa va incloure una visita guiada a Besalú i un àpat en un restaurant de la 
localitat. Els periodistes venien de Beget, a l'Alta Garrotxa, on també van poder captar imatges 
dels indrets. 

ValoracióValoracióValoracióValoració    Es valora positivament l’estada de periosites a la comarca. Sobretot com en aquesta cas, la seva 
procedència dels països de l’Est. Mercat que fins ara, ens haviem adreçat en poques ocasions. 

SuportSuportSuportSuport    El Patronat de Turisme Costa Brava Girona i Turisme de Catalunya. 

PressupostPressupostPressupostPressupost    600,00 euros. Inclou tots els fam-trips i press-trips. 

CostCostCostCost    RRHH 

Col·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradors    Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, Serveis Turístics Adherits i Turisme de 
Catalunya 
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ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ 9999////5555    PressPressPressPress----trip trip trip trip Què fem? Què fem? Què fem? Què fem?     
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Principi 5Principi 5Principi 5Principi 5    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

Acutació Acutació Acutació Acutació 
5.35.35.35.3    

Fam-trips i Press-trips 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics    

Organitzar com a mínim 2 fam-trip i/o press-trip des de Turisme Garrotxa i col·laborar amb altres 
entitats que n’organitzen de manera que tots responguin als criteris de marketing responsable. 

ObjectiuObjectiuObjectiuObjectiu    

Mostrar insitu l’oferta paisatgística i recursos naturals del territori, activitats de turisme actiu i 
gastronomia.  
Lliurament de la informació sobre la zona. 
 - Informar 
 - Comunicar  
 - Promoure 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

 
 - Dates: 10 d’abril de 2010 
 - Lloc: PNZVG i Besalú    
- Nº de persones: 1 periodista i 1 fotògraf + acompanyant 
 - Periodista: Pilar Justícia 
 
La col·laboradora del suplement Què Fem? Pilar Justícia es posa en contacte amb Turisme 
Garrotxa per sol·licitar propostes de rutes naturals i culturals per dos reportatges que publicarà 
properament a aquest suplement. 
 
Se l’informa de diverses opcions, de les quals finalment selecciona l’itinerari 1 del PNZVG i una 
ruta per Besalú. 
 
Turisme Garrotxa l’acompanya a través de l’itinerari 1, que finalment per qüestions de temps no 
es completa sinó que s’enllaça amb el 3. La visita a Besalú la realitza pel seu compte, contactant 
amb les responsables de l’oficina de turisme per tal de poder accedir a diversos indrets 
normalment només accessibles durant les visites guiades. 

ValoracióValoracióValoracióValoració    

La valoració és positiva, ja que l’interès mostrat per la periodista en relació als altractius naturals, 
culturals i gastronòmics del terriotri va ser elevat. Malgrat tot cal assenyalar que tot i els esforços 
per part de Turisme Garrotxa de fer diverses propostes de ruta natural més enlà de les més 
freqüentades i conegudes pel perfil de lector del Que Fem?, finalment la periodista va escollir la 
més coneguda i concorreguda de totes. Amb tot, abans, durant i després de la ruta se la va 
informar profusament de la diversitat i pluralitat d’opcions alternatives per descobrir la natura a 
la Garrotxa. 

SuportSuportSuportSuport    El periodista es va posar directement en contacte amb nosaltres 

AcompanyantsAcompanyantsAcompanyantsAcompanyants    El periodista es va posar directement en contacte amb nosaltres 

PressupostPressupostPressupostPressupost    600,00 euros. Inclou tots els fam-trips i press-trips. 

CostCostCostCost    RRHH 

Col·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradors    El periodista es va posar directement en contacte amb nosaltres 
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ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ 9999////6666    PressPressPressPress----trip Camí de Sant Jaume trip Camí de Sant Jaume trip Camí de Sant Jaume trip Camí de Sant Jaume ––––    Mercat Mercat Mercat Mercat aaaalemanylemanylemanylemany    
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Principi 5Principi 5Principi 5Principi 5    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

Acutació Acutació Acutació Acutació 
5.35.35.35.3    

Fam-trips i Press-trips 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics    

Organitzar com a mínim 2 fam-trip i/o press-trip des de Turisme Garrotxa i col·laborar amb altres 
entitats que n’organitzen de manera que tots responguin als criteris de marketing responsable. 

ObjectiuObjectiuObjectiuObjectiu    

Mostrar insitu l’oferta paisatgística i recursos naturals del territori,activitats de turisme actiu i 
gastronomia.  
Lliurament de la informació sobre la zona. 
 - Informar 
 - Comunicar  
 - Promoure 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    
    

- Dates del viatge: Del 17 al 20 de juny de 2010 
 
L’Agència Catalana de Turisme, a través del seu Centre de Promoció Turística d’Alemanya (CPT-
Alemanya), se’ns va demanar col·laboració en l’organització d’un viatge de premsa dedicat al 
Camí de Sant Jaume. 
 
Els periodistes, de mercat alemany, van dedicar tot un dia a la Garrotxa. La seva estada es va 
centrar en Sant Feliu de Pallerols i Vall d’en Bas, on van conèixer el territori en bicicleta.  
 
Després de la Garrotxa, el grup es va desplaçar a la Catalunya central i Barcelona. 
 

ValoracióValoracióValoracióValoració    
L’Agència Catalana de Turisme va treure recentment una publicació dedicada al Camí de Sant 
Jaume,  Turisme Garrotxa va aprofitar l’actuació per donar a conèixer la comarca al mercat 
alemany.  

DatesDatesDatesDates    18 de juny de 2010 

SuportSuportSuportSuport    Agència Catalana de Turisme 
PressupostPressupostPressupostPressupost    600,00 euros. Inclou tots els fam-trips i press-trips. 

CostCostCostCost    RRHH 

Col·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradors    Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, Serveis Turístics Adherits  
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ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ 9999/7/7/7/7    PressPressPressPress----trip Programa GR Camí de Sant Jaume i Tasta Catalunya trip Programa GR Camí de Sant Jaume i Tasta Catalunya trip Programa GR Camí de Sant Jaume i Tasta Catalunya trip Programa GR Camí de Sant Jaume i Tasta Catalunya     

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S     

Principi 5Principi 5Principi 5Principi 5    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

Actuació Actuació Actuació Actuació 
5.35.35.35.3    

Assistència i participació de Turisme Garrotxa a fires de Turisme 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics    

Organitzar com a mínim 2 fam-trip i/o press-trip des de Turisme Garrotxa i col·laborar amb altres 
entitats que n’organitzen de manera que tots responguin als criteris de marketing responsable. 

ObjeObjeObjeObjectiuctiuctiuctiu    

Mostrar insitu l’oferta paisatgística i recursos naturals del territori, activitats de turisme actiu i 
gastronomia.  
Lliurament de la informació sobre la zona. 
 - Informar 
 - Comunicar  
 - Promoure 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Del 12 al 16 de juliol de 2010, Turisme Garrotxa, l'Ass. d'Hostalatge de la Garrotxa i diversos 
tècnics de turisme municipals (Olot i la Vall d'en Bas) van treballar en la col·laboració de l'atenció a 
la productora Planet Cactus que preparava un programa dedicat al Camí de Sant Jaume (tram Olot 
- la Vall d'en Bas), per encàrrec de l'ACT, i un altre de dedicat a la gastronomia per a la XTVL. 

Es va enregistrar l'elaboració de plats de Cuina Volcànica al Rest. la Deu (acreditat amb la CETS i 
membre de la Gastroteca), les explicacions d'un productor i dos elaboradors artesans de productes 
a base de fajol, el Museu dels Sants i l'elaboració de peces a un taller d'imatgeria religiosa, el Rest. 
les Cols (membre de la Gastroteca) i una ruta del programa Descobreix la Garrotxa. 

També es van enregistrar imatges del procés d'elaboració de iogurts a la Cooperativa la Fageda, del 
nucli de les Preses i de diversos poblets de la Vall d’en Bas, de la Garrotxa des de l'aire a través d'un 
vol en globus ofert per Vol de Coloms, el volcà del Montsacopa, l'església de Sant Esteve, diverses 
cases modernistes, l’antic Hospital de Sant Jaume i una ruta en burro pel Parc de Pedra Tosca 
oferta per Rucs i Someres.  

Hi van col·laborar els allotjaments Colomer Cullell i els apartaments Can Morera (membres de la 
Gastroteca). Aquest capítol del Camí de Sant Jaume es va veure a finals d'octubre pel Canal 33: 

http://www.tv3.cat/videos/3192490/DOlot-a-Roda-de-Ter 
http://www.tv3.cat/videos/3171990/De-Girona-a-Sant-Esteve-den-Bas 

ValoracióValoracióValoracióValoració    

Des de Turisme Garrotxa es fa una valoració molt positiva de la difusió de la comarca malgrat que 
en el muntatge la productora no va poder incloure tot el que es va enregistrar. El públic a qui 
anava dirigit era principalment de Catalunya, i per tant mercat de proximitat. El format de la sèrie 
de capitols era bastant emè i apte per a tots els públics. Tot i que en alguns aspectectes era 
millorable, pensem que va ser una bona acció de promoció per donar a conèixer no només els 
municipis del camí de Sant Jaume, sinó també la resta de comarca.    

DatesDatesDatesDates    Del 12 al 16 de juliol 

SuportSuportSuportSuport    Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona 

Col·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradors    Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, Serveis Turístics Adherits, associació 
d’hostalatge, ajuntament d’Olot i ajuntament de la Vall d’en Bas. 

PressupostPressupostPressupostPressupost    600,00 euros. Inclou tots els fam-trips i press-trips. 

CostCostCostCost    RRHH 
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ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ 9999////8888    PressPressPressPress----trip Xtrem Running trip Xtrem Running trip Xtrem Running trip Xtrem Running     
C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S     

Principi 5Principi 5Principi 5Principi 5    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

Actuació Actuació Actuació Actuació 
5.35.35.35.3    

Assistència i participació de Turisme Garrotxa a fires de Turisme 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics    

Organitzar com a mínim 2 fam-trip i/o press-trip des de Turisme Garrotxa i col·laborar amb altres 
entitats que n’organitzen de manera que tots responguin als criteris de marketing responsable. 

ObjectiuObjectiuObjectiuObjectiu    

Mostrar insitu l’oferta paisatgística i recursos naturals del territori, activitats de turisme actiu i 
gastronomia.  
Lliurament de la informació sobre la zona. 
 - Informar 
 - Comunicar  
 - Promoure 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

En motiu de la segona edició de l'Xtrem Running Costa Brava, Itinerànnia va atendre dos dels 
participants de la cursa, es tractava de dos redactors del web Courir au femenin, única web 
dedicada al públic femení a França on es publiquen articles, reportatges, rutes, mapes, 
recomanacions, etc, al voltant del senderisme i de curses de tot nivell amb un total de 180.000 
visites al mes. També publiquen reportatges a la revista Ultrafondus i Trail Attitude. 

Aprofitant la seva estada a les comarques de Girona, els dos participants tenien interès en conèixer 
altres territoris on es pugui practicar rutes de diferents dificultats caminant o corrent. 

Si el dia 26 d'abril van recórrer camins d'Itinerànnia de l'Alt Empordà, l'endemà el territori escollit 
va ser la Garrotxa, on se'ls va coordinar una ruta per l'Alta Garrotxa. Aprofitant la xarxa de camins 
Itinerànnia, els dos redactors acompanyats per un guia de l'empresa Walking Catalonia van 
realitzar un recorregut que s'iniciava a Oix i es caminava fins a Montmajor, la ruta finalitzava al 
mateix punt d'origen. Durant el recorregut, de gairebé 6 hores, se'ls va proporcionar un pícnic 
elaborat pel restaurant Hostal dels Ossos per l'hora de dinar. 

L’Itinerari seguit per la Costa Brava Xtrem Running es divideix en 3 etapes. La cursa comença a 
Blanes i finalitza a Portbou. La primera etapa d’aquesta modalitat surt a Blanes i finalitza a Tossa 
de Mar. La segona etapa surt des de Sant Feliu de Guíxols i finalitza a l’Escala. I per acabar, la 
tercera etapa surt de l’Escala i finalitza a Portbou sumant un total de 200 km. 

DatesDatesDatesDates    27 d’abril de 2010 

SuportSuportSuportSuport    Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona 
Col·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradors    Serveis Turístics Adherits 

PressupostPressupostPressupostPressupost    600,00 euros. Inclou tots els fam-trips i press-trips. 

CostCostCostCost    Guiatge + pícnic Hostal els Ossos + dietes = 122,97 euros 
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ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ 9999////9999    PressPressPressPress----trip Agrotrip Agrotrip Agrotrip Agrosfera sfera sfera sfera     

C
ET
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S     

Principi 5Principi 5Principi 5Principi 5    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

Actuació 5.3Actuació 5.3Actuació 5.3Actuació 5.3    Assistència i participació de Turisme Garrotxa a fires de Turisme 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics    

Organitzar com a mínim 2 fam-trip i/o press-trip des de Turisme Garrotxa i col·laborar amb altres 
entitats que n’organitzen de manera que tots responguin als criteris de marketing responsable. 

ObjectiuObjectiuObjectiuObjectiu    

Mostrar insitu l’oferta paisatgística i recursos naturals del territori, activitats de turisme actiu i 
gastronomia.  
Lliurament de la informació sobre la zona. 
 - Informar 
 - Comunicar  
 - Promoure 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Turisme Garrotxa va atendre a l’equip del programa Agrosfera, programa de TVE dedicat a 
l’agricultura, la pesca i l’alimentació, pioner en l’informació sobre turisme rural en el marc de la 
preparació d'un programa dedicat a projectes de desenvolupament rural a la Garrotxa.  

Agrosfera és un programa centrat en la informació del sector primari i del turisme rural. L’emissió 
del programa son els dissabtes a les 9:35 del matí a La 2. 

L'equip del programa buscava a Turisme Garrotxa l'assessorament i orientació per visitar el Parc 
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, on li va permetre prendre algunes imatges per 
il·lustrar un reportatge centrat en visites a diversos productors agroalimentaris i artesans de la 
Garrotxa, però també empreses turístiques amb un denominador en comú: que han estat 
projectes Leader. 

L’equip de rodatge, en el seu primer dia a la comarca, van visitar la vila de Besalú, van estar rodant 
el casc històric medieval de la població: el pont, el monestir de Sant Pere, la casa Cornellà, la 
parròquia de Sant Vicenç, etc… 

També van visitar el poble de Tortellà, concretament, una fàbrica tradicional d’embotits per veure 
la seva elaboració. 

D’altre banda també van desplaçar-se al museu dels Sants, on van gravar l’interior del taller que 
treballa en l’elaboració i restauració de la imagineria religiosa. 

Finalment van visitar el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i Santa Pau, on van 
aprofitar per visitar la granja mas Pratdevall, explotació que treballa en col·laboració amb el Parc. 

Turisme Garrotxa també va orientar a l’equip del programa en visitar altres projectes i indrets de la 
comarca com Visc entre Volcans, La Cooperativa la Fageda, Castellfollit de la Roca i visita 
d’equipaments turístics com Can Patorra, casa rural rehabilitada condicionada amb panells solars i 
aprofitament d’aigües grises a partir d’ajudes Leader.  

DatesDatesDatesDates    24, 25 i 26 d’abril de 2010 

Col·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradors    STA, propietari Mas Pratdevall, Llorenç Planagumà i ajuntaments participants. 

PressupostPressupostPressupostPressupost    600,00 euros. Inclou tots els fam-trips i press-trips. 

CostCostCostCost    RRHH 
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ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ 9999/1/1/1/10000    Revista MiaRevista MiaRevista MiaRevista Mia    
C
ET
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Principi 5Principi 5Principi 5Principi 5    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

Actuació 5.3Actuació 5.3Actuació 5.3Actuació 5.3    Assistència i participació de Turisme Garrotxa a fires de Turisme 

OOOObjectius bjectius bjectius bjectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics    

Organitzar com a mínim 2 fam-trip i/o press-trip des de Turisme Garrotxa i col·laborar amb altres 
entitats que n’organitzen de manera que tots responguin als criteris de marketing responsable. 

ObjectiuObjectiuObjectiuObjectiu    

Mostrar insitu l’oferta paisatgística i recursos naturals del territori, activitats de turisme actiu i 
gastronomia.  
Lliurament de la informació sobre la zona. 
 - Informar 
 - Comunicar  
 - Promoure 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

 
El periodista Manuel Antoli, de la revista Mia va contactar amb nosaltres per saber informació molt 
concreta sobre la comarca, ja que ja havien fet el reportatge i faltava últimar detalls. 
No va ser necessari ni preparar programa de visita ni acompanyament. 
 
La revista Mia és una revista que s’edita cada mes, dirigida al públic femení i de l’estat. El 
reportatge es va publicar a la secció Viajar. 
E/a:  manel.antoli@gmail.com 

ValoracióValoracióValoracióValoració    

Després de veure el reportatge que van publicar, no només explicava la curiositat dels volcans, sinó 
també activitats per fer a la comarca destacant el senderisme i passejades a cavall i en burro, vols 
en globus, etc. 
 
També aconsella alguns establiments turístics per allotjar-se o dinar com: Les Cols, Els Ossos, 
l’Oliveras o l’Hotel Comte Tallaferro i Cal Sastre. 

DatesDatesDatesDates    19 d’abril 2010 

SuportSuportSuportSuport    El periodista es va posar directement en contacte amb nosaltres 
Col·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradors    El periodista es va posar directement en contacte amb nosaltres 

PressupostPressupostPressupostPressupost    600,00 euros. Inclou tots els fam-trips i press-trips. 

CostCostCostCost    RRHH 

 
ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ 9/119/119/119/11    Revista Balearia Revista Balearia Revista Balearia Revista Balearia     
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Principi 5Principi 5Principi 5Principi 5    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

Actuació 5.3Actuació 5.3Actuació 5.3Actuació 5.3    Assistència i participació de Turisme Garrotxa a fires de Turisme 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics    

Organitzar com a mínim 2 fam-trip i/o press-trip des de Turisme Garrotxa i col·laborar amb altres 
entitats que n’organitzen de manera que tots responguin als criteris de marketing responsable. 

ObjectiuObjectiuObjectiuObjectiu    

Mostrar insitu l’oferta paisatgística i recursos naturals del territori, activitats de turisme actiu i 
gastronomia.  
Lliurament de la informació sobre la zona. 
 - Informar 
 - Comunicar  
 - Promoure 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

El setembre Turisme Garrotxa va col·laborar amb la revista revista Baleària cedint les imatges que 
van il·lustrar el reportatge del número de tardor d'aquesta publicació, dedicada a la Garrotxa. 
 
Balearia és la revista que distribueix gratuïtament l'empresa del mateix nom a tots els seus vaixells. 

DatesDatesDatesDates    Setembre 2010 

SuportSuportSuportSuport    El periodista es va posar directement en contacte amb nosaltres 
Col·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradors    El periodista es va posar directement en contacte amb nosaltres 

PressupostPressupostPressupostPressupost    600,00 euros. Inclou tots els fam-trips i press-trips. 

CostCostCostCost    RRHH 
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ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ 9/129/129/129/12    PressPressPressPress----trip Trentrip Trentrip Trentrip Trenhotelhotelhotelhotel    Elispos Elispos Elispos Elispos     

C
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Principi 5Principi 5Principi 5Principi 5    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

Actuació Actuació Actuació Actuació 
5.35.35.35.3    

Assistència i participació de Turisme Garrotxa a fires de Turisme 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics    

Organitzar com a mínim 2 fam-trip i/o press-trip des de Turisme Garrotxa i col·laborar amb altres 
entitats que n’organitzen de manera que tots responguin als criteris de marketing responsable. 

ObjectiuObjectiuObjectiuObjectiu    

Mostrar in situ l’oferta paisatgística i recursos naturals del territori, activitats de turisme actiu i 
gastronomia.  
Lliurament de la informació sobre la zona. 
 - Informar 
 - Comunicar  
 - Promoure 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

 
- Dates: del 25 al 28 de novembre de 2010 
- Llocs: Olot i Besalú    
- Mitjans de comunicació: 6 
 Nº de persones: 6 + 1CPT 

• France Bleu Creuse 
• Twideco TV  
• Radio Bréton 
• Tours Madame 
• Orleans Mag 
• Le Chirurgien Dentiste 
• Acompanyant Elipsos 
• Acompanyant CPT França 

Des del Patronat de Turisme Costa Brava – Pirineu de Girona, ens van proposar la col·laboració en 
l’elaboració del viatge de premsa del mercat francès, coincidint en la unió de la xarxa ferroviària 
del TGV França – Fiqueres. 
 
El grup de periodistes van visitar Besalú, on hi van dinar i es van allotjar a l’hotel Comte Tallaferro.  
El grup també l’interessava el Shopping, així que durant la mateixa tarda, van desplaçar-se fins el 
nucli d’Olot, per fer prospecció de botigues artesanals i de venda de productes tradicionals.  
 
L’endemà el grup es dirigia cap a la Costa Brava, on continuava el viatge per les comarques 
gironines. 
 
Inicialment el viatge estava previst pel segon cap de setmana d’octubre, però degut a la vaga de 
trens, a França, es va haver d’anul·lar i reprogramar per les dates definitives. 
 

ValoracióValoracióValoracióValoració    
És interessant poder rebre aquest tipus de mitjans, no només pel mercat de proximitat que és 
França, sinó per atraure usuaris que viatgen en tren i estan predisposats a desplaçar-se per 
carretera uns quilòmetres per veure varietat de paisatge en el territori gironí.    

DatesDatesDatesDates    13, 14, 15 i 16 de novembre 

SuportSuportSuportSuport    Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona 

Col·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradors    Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, Serveis Turístics Adherits. Aj. Vall d’en Bas, Ass. 
Hostalatge de la Garrotxa 

PressupostPressupostPressupostPressupost    600,00 euros. Inclou tots els fam-trips i press-trips. 

CostCostCostCost    RRHH 
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ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ 9/139/139/139/13    PressPressPressPress----trip Camí de Sant Jaume trip Camí de Sant Jaume trip Camí de Sant Jaume trip Camí de Sant Jaume ––––    Mercat francès Mercat francès Mercat francès Mercat francès     
C
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S     

Principi 5Principi 5Principi 5Principi 5    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

Acutació Acutació Acutació Acutació 
5.35.35.35.3    

Fam-trips i Press-trips 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics    

Organitzar com a mínim 2 fam-trip i/o press-trip des de Turisme Garrotxa i col·laborar amb altres 
entitats que n’organitzen de manera que tots responguin als criteris de marketing responsable. 

ObjectiuObjectiuObjectiuObjectiu    

Mostrar insitu l’oferta paisatgística i recursos naturals del territori,activitats de turisme actiu i 
gastronomia.  
Lliurament de la informació sobre la zona. 
 - Informar 
 - Comunicar  
 - Promoure 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    
    

- Dates del viatge: 12 de novembre de 2010 
 

L’Agència Catalana de Turisme, a través del seu Centre de Promoció Turística d’Alemanya (CPT-
Alemanya), se’ns va demanar col·laboració en l’organització d’un viatge de premsa dedicat al 
Camí de Sant Jaume. 
 

Turisme Garrotxa va atendre el grup d'una desena de periodistes francesos especialitzats en 
turisme actiu. 
 
El grup es va allotjar a Mas Garganta i al Ferrés, van sopar tots junts a aquesta darrera casa. 
L’endemà van realitzat una ruta en bicicleta de la mà del Centre Logístic del Bicicarril. 
 

ValoracióValoracióValoracióValoració    
L’agència Catalana de Turisme va treure recentment una publicació dedicada al Camí de Sant 
Jaume,  Turisme Garrotxa va aprofitar l’actuació per donar a conèixer la comarca al mercat 
francès.  

DatesDatesDatesDates    12 de novembre de 2010 

SuportSuportSuportSuport    Agència Catalana de Turisme 
PressupostPressupostPressupostPressupost    600,00 euros. Inclou tots els fam-trips i press-trips. 

CostCostCostCost    RRHH 

Col·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradors    Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, Serveis Turístics Adherits  
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ACTUACIO ACTUACIO ACTUACIO ACTUACIO 10101010    Guia Tot GarrotxaGuia Tot GarrotxaGuia Tot GarrotxaGuia Tot Garrotxa    
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Principi 5Principi 5Principi 5Principi 5    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

Actuació 5.4Actuació 5.4Actuació 5.4Actuació 5.4    Pla editorial 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics    

Elaborar un pla editorial (promocional i informatiu) dels materials turístics comarcals. 
Fer accessible la comunicació i la informació als col·lectius amb discapacitats físiques o psíquiques    

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

 
Després d’esgotar la primera edició de la guia Tot Garrotxa, impresa l’any 2009, aquest any 2010 
s’ha fet una nova edició de 60.000 exemplars en 4 idiomesnova edició de 60.000 exemplars en 4 idiomesnova edició de 60.000 exemplars en 4 idiomesnova edició de 60.000 exemplars en 4 idiomes (català, castellà, anglès i francès), i 
s’ha aprofitat per incloure-hi una sèrie de millores, actualitzacions i correccions. 
 
17171717    rutes naturals i culturals, més de 80 actes tot l'any i més de 300 empresesrutes naturals i culturals, més de 80 actes tot l'any i més de 300 empresesrutes naturals i culturals, més de 80 actes tot l'any i més de 300 empresesrutes naturals i culturals, més de 80 actes tot l'any i més de 300 empreses diferents per escollir 
entre allotjaments, empreses d'activitats i restaurants. Aquestes són algunes dades de la nova 
guia Tot Garrotxa. 
 
Aquesta guia parteix de la publicació editada l'any passat amb el mateix nom i estructura, a la 
qual s'ha actualitzat i afegit molta informació, nova portada, nova rutanova portada, nova rutanova portada, nova rutanova portada, nova ruta pel tram garrotxí del camdel camdel camdel camí í í í 
de Sant Jaumede Sant Jaumede Sant Jaumede Sant Jaume, informació sobre els Secrets de les Vies Verdesels Secrets de les Vies Verdesels Secrets de les Vies Verdesels Secrets de les Vies Verdes, s'han actualitzat les dades de les 
empreses de la guia de serveisguia de serveisguia de serveisguia de serveis... 
 
S’ha repartit a les principals oficines de turisme de la província de Girona, al Palau Robert, a totes 
les oficines de turisme de la Garrotxa i a totes les empreses adherides que en van passar a recollir. 
També es va enviar a totes les persones que van sol·licitar informació turística. 
 
Cal destacar que es va penjar a internet (www.issuu.com)internet (www.issuu.com)internet (www.issuu.com)internet (www.issuu.com), i que a través d’aquest canal la van 
visualitzar 33.869 33.869 33.869 33.869  persones més des que es va penjar –març de 2010- el febrer de 2011 (21.788 
consultes en català, 8.901 en castellà, 2.155 en anglès i 1.025 en francès). 
 

ProveïdorsProveïdorsProveïdorsProveïdors    

Disseny i maquetació: Dani González 
Textos: Anna Diago 
Traduccions: Armelle Euzen, Mike Lockwood, Eloïna Millán 
Impressió: Jiménez Godoy 

Col.laboradorsCol.laboradorsCol.laboradorsCol.laboradors    Taula de tècnics de turisme de la Garrotxa 

PressupostPressupostPressupostPressupost    31.320,71 euros 

CostCostCostCost    31.019,26 euros 
IngressosIngressosIngressosIngressos    24.681,04 euros (ingressos de publicitat) 
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ACTUACIO ACTUACIO ACTUACIO ACTUACIO 11111111    MapaMapaMapaMapa    GarrotxaGarrotxaGarrotxaGarrotxa----Olot Olot Olot Olot     

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S     

Principi 5Principi 5Principi 5Principi 5    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

CETS 5.4CETS 5.4CETS 5.4CETS 5.4    Pla editorial 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics    

Elaborar un pla editorial (promocional i informatiu) dels materials turístics comarcals. 
Fer accessible la comunicació i la informació als col·lectius amb discapacitats físiques o 
psíquiques    

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

El mapa de la comarca és la publicació bàsica i de referència per als visitants, ja que és la que es 
proporciona des de totes les oficines de turisme de la comarca a tothom qui sol·licita informació 
turística de la Garrotxa. Aquesta publicació és, per tant, l’instrument d’orientació essencial i el 
recurs a partir del qual poder-se moure per la comarca i localitzar la informació d’una forma 
ràpida i eficaç. 
 
Tot conservant el format (blocs encolats de 200 unitats impresos a les dues cares), s’ha 
redissenyat el mapa turístic de la Garrotxa i el plànol turístic d’Olot per acostar-los a la imatge 
gràfica de Turisme Garrotxa. Com cada any s’ha aprofitat la reimpressió per actualitzar els 
continguts. Se n’han imprès 50.000 unitats, que s’han distribuït a fires i s’han posat a disposició 
de les oficines de turisme i dels serveis turístics adherits. 

ProveïdorsProveïdorsProveïdorsProveïdors    Disseny i maquetació: Dani González - Impressió: Alzamora 

PressupostPressupostPressupostPressupost    6.000 euros 
CostCostCostCost    Disseny i impressió 5.693,04 euros 
IngressosIngressosIngressosIngressos    2.886,89 euros de l’’Ajuntament d’ Olot rep 25.000 exemplars dels 50.000 editats  
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ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ 11112222    Carpetes corporatives: la Garrotxa Carpetes corporatives: la Garrotxa Carpetes corporatives: la Garrotxa Carpetes corporatives: la Garrotxa     
Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    Publicacions 

Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    
Transmetre la imatge corporativa de Turisme Garrotxa a través d’un suport per a material 
informatiu. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

L’any 2010 es van imprimir 2.500 carpetes, el disseny de les quals s’havia treballat l’any anterior. 
  
Aquesta carpeta té per finalitat ser la targeta de presentació per als grups que sol·liciten o pels 
quals es preparen dossiers informatius sobre la Garrotxa, que a banda de la guia Tot Garrotxa 
inclouen altres materials impresos. 

Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Turisme Garrotxa 
PressupostPressupostPressupostPressupost    0 
CostCostCostCost    Despesa efectuada l’any 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUACIÓ 13ACTUACIÓ 13ACTUACIÓ 13ACTUACIÓ 13    Bustiatge d’Itinerànnia + visites guiades Bustiatge d’Itinerànnia + visites guiades Bustiatge d’Itinerànnia + visites guiades Bustiatge d’Itinerànnia + visites guiades     
Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    Sensibilització local / comunicació 

Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    Sensibilitzar la població local fent-la coneixedora i preceptora d’Itinerànnia. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció 
Distribuir informació d’Itinerànnia a les llars garrotxines i organitzar visites guiades a través dels 
camins d’aquesta xarxa. 
Acció no realitzada per manca de finançament. 

Calendari previstCalendari previstCalendari previstCalendari previst Per determinar. 
Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Turisme Garrotxa, Itinerànnia. 
PressupPressupPressupPressupostostostost    6.000 euros COST TOTAL: 4.000 euros 
IngressosIngressosIngressosIngressos Possible ajut de CatalunyaCaixa o projecte de cooperació Programa Leader. 

ACTUACIÓ 14ACTUACIÓ 14ACTUACIÓ 14ACTUACIÓ 14    Butlletí electrònic per a professionals externsButlletí electrònic per a professionals externsButlletí electrònic per a professionals externsButlletí electrònic per a professionals externs    
Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    TIC 

Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    
Mantenir informats els professionals del turisme de les principals novetats referents a Turisme 
Garrotxa i a la comarca. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    
Edició d’un butlletí destinat als tècnics professionals del sector turístic (Turisme de Catalunya, 
Patronat de Turisme de Girona, grups d’acció local...) 
Acció no realitzada a l’espera de programar nova web. 

Calendari previstCalendari previstCalendari previstCalendari previst Gener - desembre 2010. 
Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Turisme Garrotxa 
PressupostPressupostPressupostPressupost    RRHH 
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ACTUACIÓ 16ACTUACIÓ 16ACTUACIÓ 16ACTUACIÓ 16    Consolidar el butlletí semestral per socisConsolidar el butlletí semestral per socisConsolidar el butlletí semestral per socisConsolidar el butlletí semestral per socis    
Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    TIC 

Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    
Mantenir informats els professionals del turisme de les principals novetats referents a Turisme 
Garrotxa i a la comarca. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

S’han enviat dues edicions del butlletí informatiu, una publicació en la que s’informa a unes 200 200 200 200 
personespersonespersonespersones, entre socis i Serveis Turístics Adherits, de les accions realitzades els darrers 6 mesos i de 
les accions que es realitzaran el proper mig any. 
 
El butlletí inclou un editorial, la relació d’altes i baixes, un article d’opinió i una recepta 
proporcionada per l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa.  

Calendari previstCalendari previstCalendari previstCalendari previst Gener i juny 
Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Turisme Garrotxa, Associació d’Hostalatge de la Garrotxa 
PressupostPressupostPressupostPressupost    RRHH 

 

ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ 11115555    Butlletí per als visitantsButlletí per als visitantsButlletí per als visitantsButlletí per als visitants    
C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S     

Principi 5Principi 5Principi 5Principi 5    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

Actuació 5.5Actuació 5.5Actuació 5.5Actuació 5.5    Millora de la informació virtual i del posicionament de les webs comarcals 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics 

Potenciar les noves tecnologies 
Oferir un servei continuat d’informació turística d’atenció al públic (taulell, noves tecnologies) 
perquè els visitants puguin obtenir la informació adequada en una àmplia franja horària 
Fer accessible la comunicació i la informació als col·lectius amb discapacitats físiques o 
psíquiques 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

S’ha enviat un butlletí coincidint amb cada canvi d’estació de l’any a les persones que s’hi ha 
subscrit via web (255 persones255 persones255 persones255 persones a 31 de desembre de 2010). 
 
Està destinat a promocionar les activitats previstes per als tres mesos següents al seu enviament, 
complementant la tasca que ja desenvolupa la secció de notícies i l’agenda de 
turismegarrotxa.com. 
 
Bàsicament s’hi difonen les rutes de la guia Tot Garrotxa, els esdeveniments més destacats del 
proper trimestre, les darreres notícies publicades a turismegarrotxa.com i actes organitzats pels 
ajuntaments de la comarca. 

CostCostCostCost    4 h / trimestre  (aprox.)  RRHH 
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ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ 17171717    Actualitzar i mantenir el web, sistema de gestió i altres TIC Actualitzar i mantenir el web, sistema de gestió i altres TIC Actualitzar i mantenir el web, sistema de gestió i altres TIC Actualitzar i mantenir el web, sistema de gestió i altres TIC     

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S     

Principi 5Principi 5Principi 5Principi 5    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

Actuació 5.5Actuació 5.5Actuació 5.5Actuació 5.5    Millora de la informació virtual i del posicionament de les webs comarcals. 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics 

Potenciar les noves tecnologies (infrastructures i continguts). 
Oferir un servei continuat d’informació turística d’atenció al públic (taulell, noves tecnologies) 
perquè els visitants puguin obtenir la informació adequada en un àmplia franja horària. 
Fer accessible la comunicació i la informació als col·lectius amb discapacitats físiques o 
psíquiques. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Al llarg de 2010: 
- S’ha millorat la secció “méteo” 
- S’ha afegit un banner a totes les empreses que participen al Descobreix la Garrotxa 
- S’ha afegit un botó a totes les empreses amb motor de reserves propi o aliè 
- S’ha creat una pàgina que agrupa totes les empreses amb motor de reserves propi o aliè 
- S’han afegit notícies i actes a l’agenda 
- S’ha afegit a “gastronomia” informació en temps real dels nous vídeos del programa de cuina 
en el que participa l’Ass. d’Hostalatge de la Garrotxa a Olot TV. 
- S’ha afegit informació en temps real a “com arribar” de l’estat del trànsit a Olot i de teisa-
bus.com 
- S’ha continuat amb la presència a Facebook i a Twitter 
- S’han agrupat totes les publicacions a la secció “publicacions” 
    
Amb 193.000 visites193.000 visites193.000 visites193.000 visites, el web registra un augment d'un 14% respecte l'any anterioraugment d'un 14% respecte l'any anterioraugment d'un 14% respecte l'any anterioraugment d'un 14% respecte l'any anterior, i un 35% 
més que l'any 2008. 

 
El web també augmenta el nombre de pàgaugmenta el nombre de pàgaugmenta el nombre de pàgaugmenta el nombre de pàgines úniques vistes, arribant alines úniques vistes, arribant alines úniques vistes, arribant alines úniques vistes, arribant al    1.000.0001.000.0001.000.0001.000.000, i també la 
quantitat de pàgines vistes, superant el milió i mig. 

 
La informació sobre els allotjamentsallotjamentsallotjamentsallotjaments, els restaurantsrestaurantsrestaurantsrestaurants i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Parc Natural de la Zona Volcànica de la Parc Natural de la Zona Volcànica de la Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
GarroGarroGarroGarrotxatxatxatxa figura en els primers llocs dels interessos dels usuaris del web. 

 
Actiu des de la tardor de 2007, el web actual de l'associació Turisme Garrotxa porta acumulades 
Més de 530.000 visites i 4.700.000 pàgines vistes, i en l'actualitat figura a la posició posició posició posició 1.015.578 1.015.578 1.015.578 1.015.578 
del rànquing mundial d'Alexadel rànquing mundial d'Alexadel rànquing mundial d'Alexadel rànquing mundial d'Alexa. 

 
A tot això ajuda el fet que al llarg dels darrers anys el nombre d'empreses adherides a Turisme 
Garrotxa ha crescut de forma significativa, fet que dota el web de més continguts d'interès. 

 
La secció de notícies -i de forma molt especial l'agenda d'actes- són dos dels apartats més 
dinàmics del web, i dels que es potenciaran més durant l'any 2011. 
 
Tots els socis i Serveis Turístics Adherits poden consultar en tot moment i a tota hora aquestes i 
altres estadístiques de la web posant-se en contacte amb l’equip tècnic de l’associació per 
sol·licitar-hi l’accés. Cada setmana se n’adjunta un informe al Flaixos. 

Col·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradors    Associacions membres de Turisme Garrotxa 
ProveïdorsProveïdorsProveïdorsProveïdors    Conzentra 

PressupostPressupostPressupostPressupost    1.029,93 euros 
CostCostCostCost    655,80 euros 
IngressosIngressosIngressosIngressos    910 euros (enllaços patrocinats) 
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Nota:Nota:Nota:Nota: al gràfic superior, en blau les dades de 2010 i en verd les de 2009. 
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ACTUACIÓ 18ACTUACIÓ 18ACTUACIÓ 18ACTUACIÓ 18    Organitzar un concurs al web “Guanya unes vOrganitzar un concurs al web “Guanya unes vOrganitzar un concurs al web “Guanya unes vOrganitzar un concurs al web “Guanya unes vacances a la Garrotxa”acances a la Garrotxa”acances a la Garrotxa”acances a la Garrotxa”    
Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    TIC 

Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    
Generar visites a turismegarrotxa.com en èpoques en què el trànsit disminueix proporcionant la 
Garrotxa en temporada baixa. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Crear un concurs destinat a augmentar el tràfic del web, fent que més persones el coneguin, hi 
accedeixin i visitin més pàgines a banda de la del concurs, que sortejarà un premi (a concretar) 
entre els encertats d’una determinada pregunta. 
Aquesta acció no s’ha dut a terme, però el mateix objectiu (generar més visites a 
turismegarrotxa.com) s’ha perseguit potenciant la presència de Turisme Garrotxa a Facebook, en 
especial afegint-hi actes i derivant els visitants cap al web de Turisme Garrotxa. 

Calendari previstCalendari previstCalendari previstCalendari previst Maig – juny - juliol i novembre - desembre 2010. 

Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Turisme Garrotxa, ajuntaments de la Garrotxa, empreses privades del sector 

PressupostPressupostPressupostPressupost    200 euros 
 

ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ 11119999    Promoure la Promoure la Promoure la Promoure la Garrotxa a les xarxes socials Garrotxa a les xarxes socials Garrotxa a les xarxes socials Garrotxa a les xarxes socials     

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S     

Principi 5Principi 5Principi 5Principi 5    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

ActuaActuaActuaActuació 5.5ció 5.5ció 5.5ció 5.5    Millora de la informació virtual i del posicionament de les webs comarcals. 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics 

Potenciar les noves tecnologies (infrastructures i continguts). 
Oferir un servei continuat d’informació turística d’atenció al públic (taulell, noves tecnologies) 
perquè els visitants puguin obtenir la informació adequada en un àmplia franja horària. 
Fer accessible la comunicació i la informació als col·lectius amb discapacitats físiques o 
psíquiques. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Turisme Garrotxa és present a FacebookFacebookFacebookFacebook i a TwitterTwitterTwitterTwitter publicant les notícies de turismegarrotxa.com 
i estant en contacte amb els seguidors, especialment a Facebook, on s’ha creat una galeria 
d’imatges amb fotografies de les empreses acreditades amb la CETS. 
 
A Facebook en principi es disposa d’un perfil d’usuari amb més de 850 850 850 850 amicsamicsamicsamics, en tant que qui hi 
és present és l’associació com a tal, donant a conèixer les accions que realitza, i difonent les 
notícies d’interès turístic relacionades amb la Garrotxa per tal que arribin als amics de 
l’associació i aquets les comparteixin. També s’hi van penjar una vintena de vídeos, la major part 
dels quals generats pels darrers periodistes que han visitat la zona: reportatges, programes de 
televisió, etc. La major part d’aquests vídeos també es pengen a YoutubeYoutubeYoutubeYoutube. 
 
La presència a Twitter és més testimonial, amb uns 300 seguidors300 seguidors300 seguidors300 seguidors, per bé que també s’hi 
publiquen totes les notícies generades a turismegarrotxa.com, i s’hi és present amb l’objectiu 
que els seguidors puguin rebre les notícies (els twits), comentar-les i compartir-les. 

Col·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradors    - 

ProveïdorsProveïdorsProveïdorsProveïdors    Facebook, Twitter i Youtube 

PressupostPressupostPressupostPressupost    - 
CostCostCostCost    Hores de RRHH 
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ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ 22220000/1/1/1/1    Programa de visites guiades Descobreix la Garrotxa! Programa de visites guiades Descobreix la Garrotxa! Programa de visites guiades Descobreix la Garrotxa! Programa de visites guiades Descobreix la Garrotxa!     
C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S     

Principi 7.2Principi 7.2Principi 7.2Principi 7.2    Educació 

Actuació  Actuació  Actuació  Actuació  
7.2.77.2.77.2.77.2.7    

Descobreix la Garrotxa 

ObObObObjectius jectius jectius jectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics    

Consolidar les diferents actuacions d’educació ambientals ja existents. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Oferta pedagògica per a la població adulta visitant que es concreta amb diferents visites i 
excursions comentades que permetran als visitants (famílies, joves,...) descobrir, en una visita 
d’una hora i mitja o una excursió de quatre hores, els indrets més interessants de la comarca de 
la Garrotxa. 

L’objectiu d’aquest programa és donar un servei de valor afegit a les empreses turístiques que 
ofereixen als seus clients aquestes visites guiades, promoure indrets menys freqüentats, així com 
millorar la qualitat del turisme de la nostra comarca creant i consolidant un programa anual de 
visites i excursions comentades i donant a conèixer el patrimoni natural de la Garrotxa. 
 

AccionsAccionsAccionsAccions    
    

En l’organització d’aquest programa de visites guiades hi ha participat diverses associacions i 
ajuntaments de la comarca: Associació d’Hostaleria de la Garrotxa, Associació Verd Volcànic, 
Ajuntament de Besalú, Ajuntament de Beuda, Ajuntament de Castellfollit de la Roca, Ajuntament 
de les Planes d’Hostoles, Ajuntament de Les Preses, Ajuntament d’Olot, Ajuntament de Sant Feliu 
de Pallerols, Ajuntament de Sant Joan les Fonts, Ajuntament de Santa Pau, Ajuntament de la Vall 
de Bianya i Ajuntament de la Vall d’en Bas. 
 
Els clients dels serveis turístics d’aquestes associacions –i els dels Punts d’Informació- poden 
assistir gratuïtament a les visites i excursions que estan dins del programa. Tots els Serveis 
Turístics Adherits poden disposar del material editat. 

L’edició del 2010, que ha comptat amb 180 visites i rutes guiades, ha tingut diversos canvis 
importants respecte els anys anteriors, unes propostes de millora que sorgides tant del sector 
públic com dels equipaments turístics privats. 

Com a novetats més importants en destaquen la col·locació estratègica de les activitats per tal 
d’augmentar les nits de pernoctació dels visitants i el nombre d’àpats en restaurants, l’ampliació 
de la durada del programa (de Setmana Santa a Setmana Santa), la realització d’enquestes entre 
els assistents i que permeten fer valoracions quantitatives i qualitatives... 
 
Els guiatges van a càrrec de Verd Volcànic, entitat d’educació ambiental adherida a Turisme 
Garrotxa. 

ProveïdorsProveïdorsProveïdorsProveïdors    Associació Verd Volcànic 

PrPrPrPressupostessupostessupostessupost    12.000 euros.  
CostCostCostCost    Cost visites tot l’any: 11.495,14 euros 

IngressosIngressosIngressosIngressos    
75 euros / any75 euros / any75 euros / any75 euros / any establiment que participa en el programa (via associacions o Punt d’Informació) 
Els ajuntaments assumeixen 50 euros per visita (8 visites mínim)50 euros per visita (8 visites mínim)50 euros per visita (8 visites mínim)50 euros per visita (8 visites mínim). El cost es redueix segons el 
nombre de visites programades. 

SubvencionsSubvencionsSubvencionsSubvencions    
Ajut del 20% aportat pel Dep. de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 
Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona 
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ACTUACIÓ 2ACTUACIÓ 2ACTUACIÓ 2ACTUACIÓ 20000/2/2/2/2    Descobreix la Garrotxa! Descobreix la Garrotxa! Descobreix la Garrotxa! Descobreix la Garrotxa! ----    Promoció Promoció Promoció Promoció (programa butxa(programa butxa(programa butxa(programa butxaca, invitacions i enquesta) ca, invitacions i enquesta) ca, invitacions i enquesta) ca, invitacions i enquesta)     
C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S     

PrincipisPrincipisPrincipisPrincipis 
5 i 7.25 i 7.25 i 7.25 i 7.2 

Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 
Formació i educació 

ActuacióActuacióActuacióActuació 
5.45.45.45.4 
7.2.77.2.77.2.77.2.7 

Pla editorial 
Descobreix la Garrotxa 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics    

Elaborar un pla editorial (promocional i informatiu) dels materials turístics comarcals. 
Fer accessible la comunicació i la informació als col·lectius amb discapacitats físiques o 
psíquiques 
Consolidar les diferents actuacions d’educació ambientals ja existents. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Publicació dirigida al públic que ja és a la comarca en la que es dóna a conèixer el programa de 
visites guiades previst. Se’n van editar 20.000 exemplars, distribuïts entre els STA, oficines de 
turisme i a la majoria de fires a les que es va assistir, i se’n fa promoció mitjançant el web de 
turismegarrotxa.com, un tríptic en paper i un pòster (editat el 2009). 
 
Durant l’estiu i la tardor es va dedicar una secció als Flaixos explicant els comentaris que anoten 
a les enquestes els participants, el seu perfil, les visites més sol·licitades, etc 

A més, tots els establiments turístics que participen en aquesta acció, a més d’obtenir 
publicacions editades sobre el programa per fer-ne difusió, gaudeixen de talonaris d’invitacions 
per oferir als seus clients per tal que puguin assistir gratuïtament a les visites i excursions que 
estan dins del programa. Aquest any ha calgut imprimir nous talonaris d'invitacions, fet que 'ha 
aprofitat per millorar-ne el disseny. 

Per tenir coneixement del nivell de satisfacció de les visites i excursions guiades del programa de 
visites Descobreix la Garrotxa, aquest 2010 s’ha incorporat la novetat de lliurar una enquesta de 
satisfacció a cada un dels participants, perquè valorin la visita. 

Un cop completada l’enquesta, el visitant es queda amb el llapis promocional i amb un resguard 
que li permet  gaudir d'un tastet de cuina a qualsevol restaurant adherit a Turisme Garrotxa. 
D'aquesta manera, a més de premiar el turista amb un detall, es fomenta la despesa a 
establiments de la comarca. 

ProveïdorProveïdorProveïdorProveïdorssss    Disseny i maquetació: DGFdisseny - Impressió: Impremta Aubert 

PressupostPressupostPressupostPressupost    3.353,60 euros 

CostCostCostCost     3.716,00 euros 

SubvencionsSubvencionsSubvencionsSubvencions    
20% Departament de Medi Ambient 
Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona 
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ACTUACIÓ 22ACTUACIÓ 22ACTUACIÓ 22ACTUACIÓ 22    Mòduls a la revista Descobrir Catalunya Mòduls a la revista Descobrir Catalunya Mòduls a la revista Descobrir Catalunya Mòduls a la revista Descobrir Catalunya     

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Des de 2009 es van reduir a 2 els mòduls publicitaris mensuals a la revista “Descobrir Catalunya”, 
on es promociona el web de Turisme Garrotxa.  A banda d’aquests mòduls també es va disposar 
d’un espai publicitari a la Guia de Vacances. 
 
A l’abril de 2010, es va optar per eliminar aquesta publicitat. Per tant l’inserció d’aquesta 
publicitat al Descobrir Catalunya el 2010 va ser durant el període gener- abril. 

ProveïdorsProveïdorsProveïdorsProveïdors    Sàpiens Publicacions – Descobrir Catalunya 
PressupostPressupostPressupostPressupost    625,00 euros 
CostCostCostCost    500 euros 

ACTUACIÓ 21ACTUACIÓ 21ACTUACIÓ 21ACTUACIÓ 21    Tiquet Museu Tiquet Museu Tiquet Museu Tiquet Museu     
C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S     

    
PrincipiPrincipiPrincipiPrincipi    6666    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 
Actuació Actuació Actuació Actuació 
6.106.106.106.10    

Producte: tiquet museu 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics    

Crear i consolidar com a mínim 10 productes que promoguin els valors naturals i culturals del 
territori de la Garrotxa 
Aconseguir la participació del 35% dels Serveis Turístics Adherits i socis a Turisme Garrotxa en la 
creació de productes turístics 

ObjectiuObjectiuObjectiuObjectiu    Crear un tiquet que englobi l’oferta de museus  

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

El Tiquet Museu és una iniciativa que es va començar a treballar des de la taula de tècnics de 
turisme, en el si de Turisme Garrotxa, en col·laboració directa amb el Museu Comarcal de la 
Garrotxa d’Olot, entitat que esdevé el màxim responsable en temes culturals i museístics de la 
Garrotxa, Besalú Museu Obert, entitat que aporta experiència indiscutible en temes de turisme i 
l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts, que disposa de recursos humans especialitzats en gestió del 
patrimoni cultural, tots ells equipaments municipals, dels ajuntaments associats a Turisme 
Garrotxa. 
 
El Tiquet Museu de la Garrotxa és la proposta turística i cultural de la comarca, una iniciativa de 
Turisme Garrotxa i dels ajuntaments de Sant Joan les Fonts, Besalú i Olot que, per només 8 
euros, permet accedir a 6 espais culturals de la Garrotxa.  
 
L’agost de 2010, coincidint en el primer aniversari del Tiquet Museu, es va fer una acció de 
promoció consistint en enviar Tiquets Museus a diferents agents del sector turístic (turisme de 
Catalunya, Patronat de Turisme CBPG i oficines de turisme veïnes) i també als ajuntaments de la 
comarca, perquè puguessin visitar els espais culturals de forma gratuïta. 
 
Una altra acció que es va veure oportuna per potenciar el producte i alhora donar valor afegit a 
les empreses compromeses de la comarca, va ser lliurar un talonari de forma totalment gratuïta 
a les empreses acreditades am la carta Europea de Turisme Sostenible perquè ho puguéssin 
oferir als seus clients. 

Assistents Assistents Assistents Assistents 
/participants/participants/participants/participants    

Turisme Garrotxa, Ajuntament d’Olot - Museu Comarcal de la Garrotxa d’Olot, Ajuntament de 
Besalú i l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts. 

PressupostPressupostPressupostPressupost    0 euros 

CostCostCostCost    RRHH 



 

 

45 

 
 

     

ACTUACIÓ 23ACTUACIÓ 23ACTUACIÓ 23ACTUACIÓ 23    Inserció articles revistes municipalsInserció articles revistes municipalsInserció articles revistes municipalsInserció articles revistes municipals    
Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    Comunicació 

Objectiu específObjectiu específObjectiu específObjectiu específicicicic    
Sensibilitzar la població local fent-la coneixedora i preceptora dels projectes turístics i de la oferta 
de la comarca. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

S’ha redefinit l’acció, ja que des de Turisme Garrotxa el que sí podem fer, i fem, és divulgar les 
accions de l’associació entre els tècnics de turisme municipals, tasca que pot acabar desembocant 
en la inserció d’un article a les revistes locals, però a iniciativa dels mateixos tècnics municipals. 
 
Durant l’any 2010 diversos tècnics municipals de turisme han inserit dversos articles a les seves 
revistes, com és el cas de la Vall de Bianya (article sobre el Punt Digital d’Informació Turística), o 
del Soroll de les Fonts (senyalització de la ruta de Verlets). 
 
La inserció d’aquests articles permet que les accions de Turisme Garrotxa arribin a la població 
local a través d’un canal molt específic per aquest segment de públic. 
 
Per això a partir de 2011 aquesta acció es definirà com a difusió de les accions de Turisme 
Garrotxa als tècnics municipals de turisme. 

Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Tècnics municipals de turisme 
PressupostPressupostPressupostPressupost    0 euros 

 
ACTUACIÓ 24ACTUACIÓ 24ACTUACIÓ 24ACTUACIÓ 24    Tramesa Informació als visitants Tramesa Informació als visitants Tramesa Informació als visitants Tramesa Informació als visitants     
Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    Comunicació 

Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    Mantenir informades les persones interessades en visitar la Garrotxa. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Turisme Garrotxa atén consultes a través de correu electrònic, la majoria arriben via web, i del 
telèfon, sigui el 902 específic o el 972 genèric de l’associació.  
 
Al llarg de 2010 es va contestar de forma individualitzada cadascuna de les demandes enviant 
informació turística a les persones interessades en conèixer la comarca, tan per correu postal com 
per correu electrònic. 
 
Aquest any també s’han fet trameses d’informació turística, sobretot la Guia TOT GARROTXA i el 
mapa de la Garrotxa, a les oficines de turisme de la província de Girona i d’Osona, al  Palau 
Robert de Barcelona, Centre d’Informació Turística de Catalunya i a les Oficines de Turisme de 
l’Aeroport. 
 
El total  de trameses a persones individuals: S’han fet 219 219 219 219 trameses postals. 
 
Per idiomes: 
Català: 119 
Castellà: 79 
Anglès: 13 
Francès: 8 
 
La província amb més demandes és Barcelona amb 91 demandes turístiques, seguida de 
Tarragona (17), Girona (12) i Madrid (10) 
 
Pel que fa a les OOOOficines de Turismeficines de Turismeficines de Turismeficines de Turisme s’han enviat fins a 1.084 paquets de material promocional 
(Tot Garrotxa) 
A oficines de Girona fins a 997 paquets (inclou a les de la comarca) 
A oficines de Barcelona: 71 
A oficines de Lleida: 13 

CronogramaCronogramaCronogramaCronograma Tot l’any 
Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Turisme Garrotxa 
PressupostPressupostPressupostPressupost    1.500 euros 
CostCostCostCost    820,78 euros 
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ACTUACIÓ 25ACTUACIÓ 25ACTUACIÓ 25ACTUACIÓ 25    Organització de vOrganització de vOrganització de vOrganització de viatges de coneixement del territoriiatges de coneixement del territoriiatges de coneixement del territoriiatges de coneixement del territori    

Principi 5Principi 5Principi 5Principi 5    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

Actuació 5.3Actuació 5.3Actuació 5.3Actuació 5.3    Fam-trips i Press-trips. 

Objectius específicsObjectius específicsObjectius específicsObjectius específics 
Organitzar com a mínim 2 fam-trip i/o press-trip des de Turisme Garrotxa i col·laborar amb altres 
entitats que n’organitzen de manera que tots responguin als criteris de marketing responsable. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    
Atenció i organització de viatges d’intercanvi entre professionals interessats en el model de 
Turisme Garrotxa i de les diferents accions que desenvolupa. 

AccionsAccionsAccionsAccions    
(viatges de 
coneixement del 
territori organitzats)    

1111----    Tècnics d’Europarc: Tècnics d’Europarc: Tècnics d’Europarc: Tècnics d’Europarc: Del 16 al 20 de juny, Wilf Fenten, gerent d'Europarc Consulting i Carol 
Ritchie directora de  la Federació Europarc, van venir a la Garrotxa en motiu de la reunió anual 
d'Europarc, que es realitzava el mateix cap de setmana. 

El primer dia els tècnics van aprofitar per conèixer el territori, fent una ruta pel Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa i visitant tres empreses acreditades amb la Carta Europea de Turisme 
Sostenible: Mas Masnou, on s’hi van allotjar durant dos dies, la Cooperativa la Fageda i el càmping 
la Fageda. La resta de l'estada d'aquestes persones i de la resta de tècnics es van allotjar a Casa Prat 
-empresa que estava en procés d'acreditació-, i l'àpat final va ser a Can Morera, restaurant també 
acreditat amb la CETS. 

El divendres, després d'una visita a l'Institut Municipal de la ciutat d'Olot, el president de Turisme 
Garrotxa, Andreu Teixidor, el gerent del Consell Comarcal de la Garrotxa, Jordi Güell, i el 
vicepresident del Consell Comarcal de la Garrotxa, Josep Berga, els van atendre per informar-los de 
la situació actual de l'estratègia de desenvolupament turístic de la Garrotxa, basada precisament en 
la Carta Europea de Turisme Sostenible, un instrument ideat i impulsat per Europarc. 

2222----    Empresaris Viver Empreses (suecs): Empresaris Viver Empreses (suecs): Empresaris Viver Empreses (suecs): Empresaris Viver Empreses (suecs): Un grup de 4 emprenedors suecs, van desplaçar-se fins a la 
Garrotxa per reunir-se amb el Centre d’empreses de les Preses. Aprofitant la seva visita, i degut a 
l’interès del producte local.  Tècnics de Turisme Garrotxa i de l’associació d’Hostalatge de la 
Garrotxa els van acompanyar durant el dinar per explicar-los-hi el producte local de la comarca i la 
seva posada en valor gràcies al col·lectiu Cuina Volcànica i també per explicar el model empresarial 
i turístic del territori. 

3333----    Grup Acció Local Aragó: Grup Acció Local Aragó: Grup Acció Local Aragó: Grup Acció Local Aragó: Es preparen 2  carpetes amb informació turística de la comarca per 
aquests tècnics d’un GAL de l’Aragó, aprofitant la seva visita i reunió amb la Fund. Garrotxa Líder. 

4444----    Grup Acció Local Solsona: Grup Acció Local Solsona: Grup Acció Local Solsona: Grup Acció Local Solsona: Es preparen 12 carpetes amb informació turística de la comarca per 
tècnics del GAL del Solsonès i Mallorca aprofitant la seva visita i reunió amb la Fund.Garrotxa Líder. 

5555----    Grup tècnics Medi Ambient: Grup tècnics Medi Ambient: Grup tècnics Medi Ambient: Grup tècnics Medi Ambient: Grup de tècnics ambientals procedents de Suècia van venir al 
SIGMA per conèixer el sistema de recollida de residus. Aprofitant l’estada, des de Turisme Garrotxa 
se’ls hi va preparar un programa de visites a la cooperativa la Fageda i una visita pel Parc Natural 
de la Garrotxa a mà d’en Gonçal Portabella. 

6666----    Estudiants francesos:Estudiants francesos:Estudiants francesos:Estudiants francesos:Un grup d’una trentena d’alumnes d’estudiants d’un cicle formatiu de 
grau superior en turisme de Montpellier, va contactar amb nosaltres perquè els hi expliquéssim el 
model i els recursos turístics de la Garrotxa. Turisme Garrotxa, se’ls va preparar una presentació, 
explicant tots els recursos de la comarca, tant naturals com culturals. També es va destacar la 
gastronomia de la comarca i les activitats que es poden desenvolupar al seu voltant. Es va informar 
de la funció i l’organització de Turisme Garrotxa. Els estudiants i professors es van mostrar 
interessats en saber actuacions que es realitzen i com es desenvolupen en el territori 
comprometent-se en el medi natural. 

PressupostPressupostPressupostPressupost    0 
DespesesDespesesDespesesDespeses    RRHH 
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ACTUACIÓ 26ACTUACIÓ 26ACTUACIÓ 26ACTUACIÓ 26    Club de Turisme  Actiu Club de Turisme  Actiu Club de Turisme  Actiu Club de Turisme  Actiu ––––    Turisme de CatalunyaTurisme de CatalunyaTurisme de CatalunyaTurisme de Catalunya    

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Turisme Garrotxa forma part del Club de Turisme Actiu, creat per Turisme de Catalunya. 
Mitjançant aquest club, Turisme de Catalunya dóna a conèixer, als mitjans de comunicació 
nacionals i internacionals i als TTOO i AAVV nacionals i internacionals, el nostre territori i 
empreses turístiques. Editen un catàleg anual el qual distribueixen a tots els CPT (Centre de 
Promoció Turístics de Catalunya) del món (actualment: Benelux, França, Anglaterra, Itàlia, Països 
Nòrdics, Països de l’Est, Estats Units i Xina). 
 
Turisme Garrotxa és membre del Club de Turisme Actiu de Turisme Catalunya per tal de ser més 
competitius a nivell territorial i participar activament de totes les actuacions que d’aquest club 
se’n desprenen: Fam-trips, press-trips, workshops, fires, etc. 

Durant el 2010, s’ha assistit a la quarta assemblea general de clubs, celebrat l Palau de la Música 
Catalana, on a més de presentar-se  la memòria 2009 i el pla d'actuacions 2010, van tenir lloc les 
lloc les següents ponències: 

- On – line distribution: the importance of a good connectivity.  
Sr. Dean Gregory, Senior Director Global Lodging Connectivity d’Expedia Inc. 

- Oportunitats del Nou Calendari Escolar 
Sr. Jaume Graells, Director General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat. 

- Les nou tècniques bàsiques per atraure visites a la teva pàgina web 
Sra. Montserrat Peñarroya, Consellera Delegada de GEA Internet Project Consulting. 

Turisme Garrotxa també va assistir a la jornada de club de Turisme Actiu, que es va celebrar a 
l’hotel Muntanyà a Osona. 

Col·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradors    Turisme de Catalunya 

PressupostPressupostPressupostPressupost    350,00 euros 

CostCostCostCost    312,92 euros  (quota anual) 
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ACTUACIÓ 27ACTUACIÓ 27ACTUACIÓ 27ACTUACIÓ 27    Participació en Fòrums i jornades del sector turístic Participació en Fòrums i jornades del sector turístic Participació en Fòrums i jornades del sector turístic Participació en Fòrums i jornades del sector turístic     
Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    SENSIBILITZACIÓ /COMUNICACIÓ 

Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    Augmentar el coneixement i el prestigi de les accions de Turisme Garrotxa 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Una de les actuacions que va en augment els darrers anys és la participació per part de membres 
de l’Associació, tant socis com tècnics en la participació en jornades i seminaris sobre turisme 
arreu de Catalunya, de la resta de l’estat fins i tot en àmbit europeu. 
L’Interès que desperta la nostra associació és sobretot el model de gestió públic –privat de Turisme 
Garrotxa, el model turístic de la comarca a través de la Carta Europea del Turisme Sostenible i 
actuacions exemplars com: la Xarxa de senders Itinerànnia, el Programa de visites Descobreix la 
Garrotxa, l’acreditació d’empreses amb la CETS, acreditació d’empreses com a Punts i Espais 
d’Informació, etc. 
A més de Jornades i seminaris també es fan presentacions als grups de coneixement que vénen al 
Territori atrets per aquest model. 
 
Any 2010. Total: 10 presentacions 
 

Dia Lloc Entitat Presentació 

21/04/2010 Olot TOSCA Projecte Itinerànnia 

27/05/2010 La Garrotxa Diputació de Guipuzkoa model Turisme Garrotxa i Itinerànnia

01/06/2010 Le Boulou Commission Tourisme du Pays Pyrénées-Méditerranée  Projecte Itinerànnia 

1,2,3/09/2010 La Garrotxa Consorcio de Desarrollo de la Zona media de Navarra model de Turisme Garrotxa  

13/09/2010 La Garrotxa Estudiants - Liceu Aragó de Perpinyà model de Turisme Garrotxa 

15/09/2010 La Gomera Parque Nacional de Garajonay Projecte Itinerànnia 

08/10/2010 Palafrugell Cycle and Walking Projecte Itinerànnia 

21/10/2010 La Garrotxa Grup d'Acció Local de Doñana CETS, model Turisme Garrotxa 

28/10/2010 Navarra Consorcio de Desarrollo de la Zona media de Navarra CETS, model Turisme Garrotxa 

04/11/2010 Barcelona Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya Projecte Itinerànnia 
 

CronogramaCronogramaCronogramaCronograma Tot l’any 
Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Turisme Garrotxa  
PressupostPressupostPressupostPressupost    0 euros 
CostCostCostCost    Hores RRHH 
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ACTUACIÓ 2ACTUACIÓ 2ACTUACIÓ 2ACTUACIÓ 28888    Sensibilització Itinerànnia a entitats localsSensibilització Itinerànnia a entitats localsSensibilització Itinerànnia a entitats localsSensibilització Itinerànnia a entitats locals----    Taula de concertacióTaula de concertacióTaula de concertacióTaula de concertació    
Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    Sensibilització local/comunicació 

Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    Informar de la xarxa de senders Itinerànnia a entitats locals 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Per tal d’avançar en la sensibilització d’Itinerànnia cap a les entitats locals, es va signar un conveni 
entre els Consells Comarcals de les tres comarques i les entitats que han creat i promocionat la 
xarxa de senders: Turisme Garrotxa, Consorci Ripollès Desenvolupament i Alt Empordà Turisme. 
 
Amb la signatura d’aquest conveni s’ha creat el Consell Dinamitzador d’ItinerànniaConsell Dinamitzador d’ItinerànniaConsell Dinamitzador d’ItinerànniaConsell Dinamitzador d’Itinerànnia que vetllarà 
per la continuïtat d’aquest projecte. El Consell Dinamitzador a més d’una comissió política i una 
comissió executiva, vol crear una Taula de concertació permanent on convidarà a les entitats 
locals vinculades al senderisme, a la conservació de la natura...per tenir-los informats de les 
novetats i trobar un consens en el model. 

Calendari previstCalendari previstCalendari previstCalendari previst La primera taula de concertació està prevista el juny del 2011. 
Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Turisme Garrotxa 
PressupostPressupostPressupostPressupost    0 



 

 

50 

 
 

Altres actuacions no previstes 

 
    Promoció “Promoció “Promoció “Promoció “SóSóSóSóc fan de Catalunyac fan de Catalunyac fan de Catalunyac fan de Catalunya” ” ” ” ––––    Turisme de Catalunya Turisme de Catalunya Turisme de Catalunya Turisme de Catalunya     

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Campanya de publicitat impulsada per Turisme de Catalunya per a la promoció del territori al 
mercat espanyol sota el claim “Hazte fan de Catalunya”, a través del microsite 
www.haztefandecatalunya.com, on els usuaris es podien fer fans i crear els seus propis grups de 
fans de Catalunya. 
 
La col·laboració en aquesta acció es basava en oferiments de premis amb estades i activitats 
relacionades amb el temps lliure i d’oci. 
 
Diversos Serveis Turístics Adherits van participar en aquesta campanya a través de gratuïtats. 
 
Els premis es van publicar al site i es va incorporar el logo i el link de l’empresa participant. 
 
El resultat de la promoció és de 400.000 visites al web i 58.000 fnas de Catalunya 

ProveïdorsProveïdorsProveïdorsProveïdors    Serveis turístics adherits a Turisme Garrotxa 
CostCostCostCost    RRHH 

 
    Guia de vacances amb nens Guia de vacances amb nens Guia de vacances amb nens Guia de vacances amb nens ––––    Turisme deTurisme deTurisme deTurisme de    Catalunya Catalunya Catalunya Catalunya     

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Des de Turisme de Catalunya se’ns demana la col·laboració per buscar propostes d’activitats en 
municipis de la Garrotxa per incorporar-ho, al seu criteri, a la guia de vacances amb nens que 
editen des de la Generalitat. 
 
Des de Turisme Garrotxa es va fer extensiu als municipis de la comarca i a les empreses de 
d’activitats adherides a l’associació. 
 
Es van rebre diverses propostes per realitzar que es van transmetre a Turisme de Catalunya. 
Entre elles, d’Olot, les Preses, Museus d’Olot, Vall d’en Bas, Sant Joan les Fonts i Guaita (empresa 
de guiatges).   

ProveïdorsProveïdorsProveïdorsProveïdors    Serveis turístics adherits a Turisme Garrotxa 
CostCostCostCost    RRHH 

 

  

    Col·laboració CLUB TR3SC Col·laboració CLUB TR3SC Col·laboració CLUB TR3SC Col·laboració CLUB TR3SC     

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Turisme Garrotxa, juntament amb Museus d’Olot, l’ajuntament de Sant Joan les Fonts i 
l’ajuntament de Besalú, van acordar signar una col·laboració amb el club de cultura TR3SC, per 
oferir fins a un 50% de descompte del Tiquet Museu. 
 
Durant la promoció, s’ha destacat al web del club, i en el número de desembre del club que 
reben els seus subscriptors. 

ProveïdorsProveïdorsProveïdorsProveïdors    Club TR3SC 
CostCostCostCost    RRHH 
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    World Travel MWorld Travel MWorld Travel MWorld Travel Market arket arket arket     

C
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S
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S
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S

C
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S     

Principi 5Principi 5Principi 5Principi 5    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

Actuació 5.3Actuació 5.3Actuació 5.3Actuació 5.3    Fam-trips i Press-trips.    
Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics    

Organitzar com a mínim 2 fam-trip i/o press-trip des de Turisme Garrotxa i col·laborar amb altres 
entitats que n’organitzen de manera que tots responguin als criteris de marketing responsable.    

ObjectiuObjectiuObjectiuObjectiu    

Mostrar in situ l’oferta paisatgística i recursos naturals del territori, activitats de turisme actiu i 
gastronomia.  
Lliurament de la informació sobre la zona. 
 - Informar 
 - Comunicar  
 - Promoure 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    
Es preparen 10 carpetes d’informació turística en anglès pel Col·lectiu CV, el qual serveix el sopar 
que l’Agència Catalana de Turisme organitza a Londres (8 de novembre) 

CostCostCostCost    0 euros 
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Línia estratègica 2: Línia estratègica 2: Línia estratègica 2: Línia estratègica 2:     
Adequar permanentment el catàleg de Adequar permanentment el catàleg de Adequar permanentment el catàleg de Adequar permanentment el catàleg de 
serveis oferts als membres de l’associació.serveis oferts als membres de l’associació.serveis oferts als membres de l’associació.serveis oferts als membres de l’associació.    
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ACTUACIÓ 29ACTUACIÓ 29ACTUACIÓ 29ACTUACIÓ 29    Viatge de formacióViatge de formacióViatge de formacióViatge de formació    
Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    FORMACIÓ 
OOOObjectiu específicbjectiu específicbjectiu específicbjectiu específic    Conèixer l’experiència d’altres territoris que promouen el senderisme. 
DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Organitzar un viatge de coneixement del territori per veure in situ l’experiència d’altres territoris 

que promouen el Turisme Actiu, especialment el senderisme, en el marc del projecte itinerànnia. 
 
El viatge de formació és una activitat oberta a tots els socis i Serveis Turístics Adherits. 
 
Acció no realitzada per manca de finançament Leader. 

Lloc i calendariLloc i calendariLloc i calendariLloc i calendari    Per determinar 
Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Turisme Garrotxa, consorci Ripollès desenvolupament, Alt Empordà turisme, membres del sector 

públic i empresaris de Turisme Garrotxa que hi vulguin participar. 

PressupostPressupostPressupostPressupost    Per determinar COST TOTAL: Per determinar 
CostCostCostCost    0 

    

    
    
    
    
    
    
    

ACTUACIÓ 30ACTUACIÓ 30ACTUACIÓ 30ACTUACIÓ 30    Curs de Coneixement del TerritoriCurs de Coneixement del TerritoriCurs de Coneixement del TerritoriCurs de Coneixement del Territori    

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S     

Principi 7Principi 7Principi 7Principi 7    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

Actuació Actuació Actuació Actuació 
7.1.17.1.17.1.17.1.1    

Pla anual de formació per a professionals del turisme a la Garrotxa. 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics 

Elaborar un pla de formació anual per als professionals del turisme de la comarca de la Garrotxa. 
Executar el pla de formació anual per als professionals del turisme de la comarca de la Garrotxa. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Al renovar - el 2006- el compromís de la Carta Europea del Turisme Sostenible, l’experiència de 
la Xarxa de punts d’informació va ser presa com una de les grans aportacions de la Garrotxa cap 
a d’altres territoris europeus que implanten la Carta. Un dels aspectes més ben valorats 
d’aquesta iniciativa és l’obligatorietat de formar-se per part dels treballadors de les empreses 
acreditades com a punt d’informació.  

AccionsAccionsAccionsAccions    

El curs de coneixement de la Garrotxa va arribar a la seva onzena edició aquest 2010. El curs té  
una durada de 30 hores i va tenir lloc del 9 de febrer al 17 de març. 
 
Aquest és un curs necessari per a totes les empreses i oficines de turisme que es volen acreditar 
com a punt d’informació comarcal o que volen disposar d’un espai de d’informació. 
 
Van realitzar-lo 14 persones, de les quals 5 treballadors del sector - 2 d’allotjaments, 2 activitats 
i 1 d’associacions turístiques. 

ProveïdorProveïdorProveïdorProveïdor    Fundació d’Estudis Superiors d’Olot 

PressupostPressupostPressupostPressupost    600 euros (30% matricules cursos turisme FES) 

CostCostCostCost    Assumit per les inscripcions 
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ACTUACIÓ 31ACTUACIÓ 31ACTUACIÓ 31ACTUACIÓ 31    Curs d’atenció als visitants Curs d’atenció als visitants Curs d’atenció als visitants Curs d’atenció als visitants     
C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S     

Principi 7Principi 7Principi 7Principi 7    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

Actuació Actuació Actuació Actuació 
7.1.17.1.17.1.17.1.1    

Pla anual de formació per a professionals del turisme a la Garrotxa. 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics 

Elaborar un pla de formació anual per als professionals del turisme de la comarca de la Garrotxa. 
Executar el pla de formació anual per als professionals del turisme de la comarca de la Garrotxa. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Al renovar -el 2006- el compromís de la Carta Europea del Turisme Sostenible, l’experiència de la 
Xarxa de punts d’informació va ser presa com una de les grans aportacions de la Garrotxa cap a 
d’altres territoris europeus que implanten la Carta. Un dels aspectes més ben valorats d’aquesta 
iniciativa és l’obligatorietat de formar-se per part dels treballadors de les empreses acreditades 
com a punt d’informació.  

AcciAcciAcciAccionsonsonsons    

Com a complement al Curs de coneixement de la Garrotxa, es va programar per tercer any 
consecutiu el curs d’atenció al visitant, adreçat tant a empreses turístiques com a oficines de 
turisme. Va tenir una durada de 9 hores i va tenir lloc el 12, 13 i 14 d’abril. Hi van participar 11 
persones, 7 d’allotjaments, 2 de restaurants i 2 d’activitats. 

ProveïdorProveïdorProveïdorProveïdor    Fundació d’Estudis Superiors d’Olot 

PressupostPressupostPressupostPressupost    600 euros (30% matricules cursos turisme FES) 

CostCostCostCost    Assumit per les inscripcions 

ACTUACIÓ 32ACTUACIÓ 32ACTUACIÓ 32ACTUACIÓ 32    Curs de Curs de Curs de Curs de millora contínua pels Punts d’Informació i Espais d’Informaciómillora contínua pels Punts d’Informació i Espais d’Informaciómillora contínua pels Punts d’Informació i Espais d’Informaciómillora contínua pels Punts d’Informació i Espais d’Informació    

C
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S

C
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S     

Principi 7Principi 7Principi 7Principi 7    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

Actuació Actuació Actuació Actuació 
7.117.117.117.11    

Pla anual de formació per a professionals del turisme a la Garrotxa. 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics 

Elaborar un pla de formació anual per als professionals del turisme de la comarca de la Garrotxa. 
Executar el pla de formació anual per als professionals del turisme de la comarca de la Garrotxa. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    
Cada any s’organitzen diverses sessions de reciclatge per a les persones que atenen punts 
d’informació.  

AccionsAccionsAccionsAccions    

Com a continuació del curs anterior, cada any s’organitzen sessions de formació permanent que, 
igualment que el curs de coneixement de la Garrotxa, estan obertes a tothom. L’objectiu és que 
els responsables del sector turístic coneguin de primera mà recursos que hi ha al territori que no 
s’han tractat durant el curs o que ofereixen alguna novetat. 
 
Les sessions d’enguany han estat dues: 
 
1- El 4 de maig es va fer la ruta del Descobreix la Garrotxa “PasPasPasPassejant per les Marrades. El camí sejant per les Marrades. El camí sejant per les Marrades. El camí sejant per les Marrades. El camí 
ral a la Vall d’en Basral a la Vall d’en Basral a la Vall d’en Basral a la Vall d’en Bas”. Ha comptat amb 23 participants. 
 
2- L’11 de maig, es va dedicar a l'oferta de cicloturisme a la Garrotxa: els Secrets de les Vies l'oferta de cicloturisme a la Garrotxa: els Secrets de les Vies l'oferta de cicloturisme a la Garrotxa: els Secrets de les Vies l'oferta de cicloturisme a la Garrotxa: els Secrets de les Vies 
Verdes i l'anella verda de BesalúVerdes i l'anella verda de BesalúVerdes i l'anella verda de BesalúVerdes i l'anella verda de Besalú. Ha comptar amb 25 participants. 

ProveïdorsProveïdorsProveïdorsProveïdors    Verd Volcànic i Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 

CostCostCostCost    Hores de RRHH 
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ACTUACIÓ 33ACTUACIÓ 33ACTUACIÓ 33ACTUACIÓ 33    30% de descompte als socis i Serveis Turístics Adherits als cursos de turisme a la FES30% de descompte als socis i Serveis Turístics Adherits als cursos de turisme a la FES30% de descompte als socis i Serveis Turístics Adherits als cursos de turisme a la FES30% de descompte als socis i Serveis Turístics Adherits als cursos de turisme a la FES    
C
ET
S

C
ET
S

C
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S
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S     

Principi 7Principi 7Principi 7Principi 7    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

Actuació Actuació Actuació Actuació 
7.117.117.117.11    

Pla anual de formació per a professionals del turisme a la Garrotxa. 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics 

Elaborar un pla de formació anual per als professionals del turisme de la comarca de la Garrotxa. 
Executar el pla de formació anual per als professionals del turisme de la comarca de la Garrotxa. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    
Col·laboració amb la FES per l’organització dels cursos en matèria de Turisme.    Assumpció del 
30% del cost del curs de tots els Serveis Turístics Adherits a Turisme Garrotxa que participin en 
algun curs organitzat per la FES relacionat amb el turisme. 

AccionsAccionsAccionsAccions    

Turisme Garrotxa ofereix un 30% de descompte a les empreses i socis de Turisme Garrotxa que 
s’inscriguin a cursos de turisme organitzats per la FES. 
    
1111----    X Seminari de TurismX Seminari de TurismX Seminari de TurismX Seminari de Turisme Rural a Catalunya. Perspectiva 2020e Rural a Catalunya. Perspectiva 2020e Rural a Catalunya. Perspectiva 2020e Rural a Catalunya. Perspectiva 2020    
 
El desè Seminari de Turisme Rural va tenir lloc el 20 d'octubre a l’Orfeó Popular Olotí. El tema 
central d'enguany era el futur: què passarà en els propers deu anys amb un sector que ha crescut 
molt ràpidament i que ja pot començar a considerar-se madur en el sentit negatiu del terme -
perquè es detecten símptomes d’estandardització-, però també en el positiu, perquè és un 
segment cada vegada més professional. 
 
2222----    Curs de Coneixement de la GarrotxaCurs de Coneixement de la GarrotxaCurs de Coneixement de la GarrotxaCurs de Coneixement de la Garrotxa    (febrer(febrer(febrer(febrer----març)març)març)març)    
    
3333----    CurCurCurCurs d’Atenció al Visitants d’Atenció al Visitants d’Atenció al Visitants d’Atenció al Visitant    (abril)(abril)(abril)(abril)    
    
4444----    Curs de Guia del Parc Natural de la Zona Volcànica de la GarrotxaCurs de Guia del Parc Natural de la Zona Volcànica de la GarrotxaCurs de Guia del Parc Natural de la Zona Volcànica de la GarrotxaCurs de Guia del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa    (any 2010)(any 2010)(any 2010)(any 2010)    
 

PressupostPressupostPressupostPressupost    505 euros (30% matricules cursos turisme FES)    

ProveïdorsProveïdorsProveïdorsProveïdors    Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 

 

 
ACTUACIÓ 34ACTUACIÓ 34ACTUACIÓ 34ACTUACIÓ 34    Difusió de cursos organitzats per altres entitatsDifusió de cursos organitzats per altres entitatsDifusió de cursos organitzats per altres entitatsDifusió de cursos organitzats per altres entitats    

Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    INFORMACIÓ 
Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    Fomentar que els socis i les empreses adherides millorin la seva formació. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Durant l’any 2010 s’han divulgat diversos cursos organitzats per diversos els socis i empreses 
adherides, com ara l’oferta formativa de l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa (curs de 
prevenció de la legionel·losi i curs d’higiene alimentària i manipulació d’aliments. També s’han 
difós els cursos relacionats amb les TIC organitzats pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona i 
s’ha coordinat una sessió relacionada amb les TIC amb la Cambra de Comerç de Girona. 

CalendariCalendariCalendariCalendari    Gener - desembre 2010 
Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Turisme Garrotxa i entitats vinculades amb Turisme Garrotxa 
PressupostPressupostPressupostPressupost    0 
CostCostCostCost    RRHH 
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ACTUACIÓ 35ACTUACIÓ 35ACTUACIÓ 35ACTUACIÓ 35    Elaboració i distribució del butlletí electrònic Flaixos de Turisme Garrotxa Elaboració i distribució del butlletí electrònic Flaixos de Turisme Garrotxa Elaboració i distribució del butlletí electrònic Flaixos de Turisme Garrotxa Elaboració i distribució del butlletí electrònic Flaixos de Turisme Garrotxa     
C
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Principi 5Principi 5Principi 5Principi 5    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

Actuació Actuació Actuació Actuació 
5.125.125.125.12    

Programa de difusió interna. 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics 

Difondre a la població local les actuacions que es realitzin de productes que se’n derivin (estudis, 
diagnosis, productes.) 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Aquest butlletí electrònic s’envia cada divendrescada divendrescada divendrescada divendres a totes les empreses i institucions vinculades a 
l’associació i s’hi expliquen les novetats d’aquella setmana, el que s’ha fet, cursos previstos…  
El reben 222 persones222 persones222 persones222 persones a 31 de desembre de 2010, més tots els Serveis Turístics. 
 
És la principal eina de què disposa Turisme Garrotxa per informar el sector turístic de les darreres 
novetats en matèria de turisme, notícies d’interès per al sector... 
 
Durant bona part de l’any 2010 s’ha afegit una secció dedicada a informar de curiositats 
relacionades amb el programa de visites i excursions guiades Descobreix la Garrotxa. 

CostCostCostCost    Hores de RRHH 2 h / setmana  (aprox.)  
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ACTUACIÓ 36ACTUACIÓ 36ACTUACIÓ 36ACTUACIÓ 36    Organitzar 4 conferències col·loqui al voltant de temes d’interès de l’actualitat turísticaOrganitzar 4 conferències col·loqui al voltant de temes d’interès de l’actualitat turísticaOrganitzar 4 conferències col·loqui al voltant de temes d’interès de l’actualitat turísticaOrganitzar 4 conferències col·loqui al voltant de temes d’interès de l’actualitat turística    
C
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Principi 5Principi 5Principi 5Principi 5    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

ActuaActuaActuaActuació ció ció ció 
5.125.125.125.12    

Programa de difusió interna. 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics 

Difondre a la població local les actuacions que es realitzin de productes que se’n derivin (estudis, 
diagnosis, productes.) 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

 
La missió de Turisme Garrotxa diu clarament que la nostra associació  vetlla per la millora de la 
competitivitat dels seus socis (públics i privats) oferint serveis d’informació, orientació, 
assessorament, entre altres. Per això anualment s’organitzen xerrades que són temes d’actualitat 
i d’interès pel sector.  Aquestes són obertes a tots els socis. 
 
Aquest any  s’han portat a terme 4 xerrades i presentacions: 
 

- 23 de març, presentació del ajuts PLADETUR, a l’IMPC d’Olot, per part del Director del 
Serveis Territorial del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, Sr. David 
Mascort. 

- 3 de juny, presentació del portal de reserves Booking per part de l’empresa i del 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona 

- 14 de setembre, presentació de la primera part del Pla Estratègic de les comarques 
Gironines per part d’Advanced Leisures Services, empresa redactora del projecte. 

- 10 de novembre, presentació dels Decret d’Allotjaments Turístics i de la Xarxa 
d’Informació Turística de Catalunya, al Consell Comarcal de la Garrotxa, per part del Sr. 
Abad i Sr. Mascort del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa 

PressupostPressupostPressupostPressupost    0 
CostCostCostCost    88,10 (coffe break) i RRHH 



 

 

58 

 
 

 
ACTUACIÓ 37ACTUACIÓ 37ACTUACIÓ 37ACTUACIÓ 37    Dissenyar productes de cap de setmana per fires Dissenyar productes de cap de setmana per fires Dissenyar productes de cap de setmana per fires Dissenyar productes de cap de setmana per fires     

Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    Innovació / disseny de productes 

Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    Dissenyar productes relacionats en turisme actiu, gastronòmic, accessible i cultural 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

En motiu del Saló internacional de Turisme a Barcelona (SITC), i la fira multisectorial Expobages, a 
Manresa. Des de Turisme Garrotxa van confeccionar productes de cap de setmana combinant 
allotjament més visita guiada del Descobreix la Garrotxa, de tots els allotjaments que participen 
amb el programa. 
 
Es va fer un document llistant tots aquests establiments classificats per categoria, i indicant el 
preu final del paquet. Es van imprimir uns quants exemplars per repartir entre els visitants. 
 
Es va creure oportú traslladar-ho a aquestes dues fires degut al tipus de públic assistent: final i de 
proximitat. 
 

Calendari previstCalendari previstCalendari previstCalendari previst Gener - juny 2010 
Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Turisme Garrotxa i equipaments turístics vinculats. 
PressupostPressupostPressupostPressupost    0 euros 
CostCostCostCost    RRHH 

 
ACTUACIÓ 38ACTUACIÓ 38ACTUACIÓ 38ACTUACIÓ 38    Creació espai web pels associatsCreació espai web pels associatsCreació espai web pels associatsCreació espai web pels associats    

Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    Informació 

Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    
Mantenir informats els professionals del turisme vinculats a Turisme Garrotxa (socis públics i 
privats, empresaris i tècnics locals de turisme) 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Aquesta acció no s’ha realitzat per estar lligada al web. 
Calendari previstCalendari previstCalendari previstCalendari previst Març - desembre 2010 
Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Turisme Garrotxa 

PressupostPressupostPressupostPressupost    1.500 euros 

 
ACTUACIÓ 39ACTUACIÓ 39ACTUACIÓ 39ACTUACIÓ 39    Incorporar al web de Turisme Garrotxa proIncorporar al web de Turisme Garrotxa proIncorporar al web de Turisme Garrotxa proIncorporar al web de Turisme Garrotxa productes ja existents delsductes ja existents delsductes ja existents delsductes ja existents dels    

associatsassociatsassociatsassociats    
Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    Innovació / disseny de productes 
Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    Ampliar la difusió dels productes creats pels associats. 
DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Aquesta acció no s’ha dut a terme per estar lligada al web. 
Calendari previstCalendari previstCalendari previstCalendari previst Març-desembre 2010 
Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Turisme Garrotxa 

PressupostPressupostPressupostPressupost    0 

 
ACTUACIÓ 40ACTUACIÓ 40ACTUACIÓ 40ACTUACIÓ 40    Estudiar diferents possibilitats de plataformes de reservesEstudiar diferents possibilitats de plataformes de reservesEstudiar diferents possibilitats de plataformes de reservesEstudiar diferents possibilitats de plataformes de reserves    

Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    Innovació / disseny de productes 
Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    Comercialitzar productes turístics 

DescripDescripDescripDescripcióciócióció    
L’impuls per part del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de convenis i acords amb motors de 
reserves com booking.com ha fet que es descartés l’opció de crear-ne cap de propi i aprofitar 
aquesta sinèrgia. 

Calendari previstCalendari previstCalendari previstCalendari previst Març - desembre 2010 
AgeAgeAgeAgents implicatsnts implicatsnts implicatsnts implicats    Turisme Garrotxa 

PressupostPressupostPressupostPressupost    0 
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ACTUACIÓ 42ACTUACIÓ 42ACTUACIÓ 42ACTUACIÓ 42    Reestructuració del web per adaptarReestructuració del web per adaptarReestructuració del web per adaptarReestructuració del web per adaptar----lo a les noves tecnologieslo a les noves tecnologieslo a les noves tecnologieslo a les noves tecnologies    
Àmbit deÀmbit deÀmbit deÀmbit de    resultatresultatresultatresultat    TIC 

Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    
Tancar el procés de planificació de les vacances a turismegarrotxa.com facilitant la gestió de les 
reserves online 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    
Aquesta acció no s’ha dut a terme per manca de temps material per estructurar el projecte un 
cop coneguda la disposició de finançament. 

Calendari previstCalendari previstCalendari previstCalendari previst Març - desembre 2010 
Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Turisme Garrotxa 

PressupostPressupostPressupostPressupost    6.920,59 euros 

 

ACTUACIÓ 41ACTUACIÓ 41ACTUACIÓ 41ACTUACIÓ 41    Crear al web un espai de reserves online per als associats amb plataformaCrear al web un espai de reserves online per als associats amb plataformaCrear al web un espai de reserves online per als associats amb plataformaCrear al web un espai de reserves online per als associats amb plataforma    
de reserves pròpiade reserves pròpiade reserves pròpiade reserves pròpia    

Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    Innovació / disseny de productes 
Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    Comercialitzar productes turístics 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

S’han afegit botons de reservar a les fitxes de tots aquells allotjaments que en disposen (de propi 
o aliè), i s’ha creat una pàgina específica que aglutina tota l’oferta d’allotjaments en què es pot 
reservar online. Aquests botons s’han afegit a les quatre versions del web (catalana, castellana, 
anglesa i francesa). 

Calendari previstCalendari previstCalendari previstCalendari previst Març - desembre 2010 
Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Turisme Garrotxa 

PressupostPressupostPressupostPressupost    0 

ACTUACIÓ 43ACTUACIÓ 43ACTUACIÓ 43ACTUACIÓ 43    Realitzar un estudi de mobilitat de la xarxa de senders ItinerànniaRealitzar un estudi de mobilitat de la xarxa de senders ItinerànniaRealitzar un estudi de mobilitat de la xarxa de senders ItinerànniaRealitzar un estudi de mobilitat de la xarxa de senders Itinerànnia    
Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    Innovació / disseny de productes 
Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    Disposar d’oferta per a tots els col·lectius. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Identificar camins d’Itinerànnia aptes per a la pràctica del turisme accessible, cicloturisme, nordic 
walking... 
Aquesta acció s’inclourà, quan s’obri les bases de cooperació del programa Leader, en el projecte 
que s’elaborarà entre el Consorci Ripollès Desenvolupament i l’ADRINOC per sol·licitar ajuts a 
aquest programa 
Aquesta acció no s’ha dut a terme per manca de finançament. 

Calendari previstCalendari previstCalendari previstCalendari previst Juny - desembre 2010 
Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Turisme Garrotxa 
PressupostPressupostPressupostPressupost    0 

ACTUACIÓ 44ACTUACIÓ 44ACTUACIÓ 44ACTUACIÓ 44    Crear una única bbdd completa de tots els associats als gremisCrear una única bbdd completa de tots els associats als gremisCrear una única bbdd completa de tots els associats als gremisCrear una única bbdd completa de tots els associats als gremis    
Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    Informació 
Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    Dur un control acurat de les dades dels associats 
DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Aquesta acció no s’ha dut a terme, perquè va lligada al web. 
Calendari previstCalendari previstCalendari previstCalendari previst Març - desembre 2010 
Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Turisme Garrotxa, Associacions turístiques 

PressupostPressupostPressupostPressupost    0 
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ACTUACIÓ 45ACTUACIÓ 45ACTUACIÓ 45ACTUACIÓ 45    Workshop Pirineus 2010Workshop Pirineus 2010Workshop Pirineus 2010Workshop Pirineus 2010    

ObjectiuObjectiuObjectiuObjectiu 

- Consolidar PIRINEUS com una imatge de marca amb personalitat pròpia  
- Reforçar la seva posició com multidestí natural  
- Integrar la diversitat d’oferta dins la imatge de marca  
- Augmentar el grau de coneixement i interès sobre el destí  
- Potenciar la creació de nous productes turístics que ajudin a generar major riquesa turística  
- Facilitar la comercialització 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Els Workshops (taules de treball) són una actuació de promoció professional molt valuosa per 
als empresaris per l’agilitat a l’hora d’establir contactes ja pre-seleccionats i citats amb antelació. 
Aquestes jornades comercials a les quals hi participen empresaris i representants d’entitats 
organitzadores o promotores de territoris o espais, tenen per objectiu de lligar oferta i demanda 
i l’elaboració futura de productes turístics. A partir d’aquestes cites, si els interessos són comuns 
entre els participants de les entrevistes, el procés comercial ja es desenvolupa paral·lel al de 
l’organització del Workshop. 
 
Tota la logística i la gestió dels Workshops va a càrrec de les entitats de  promoció del territori 
que els acull. És a dir, si es desenvolupen als Pirineus, els responsables són la marca Pirineus i 
Turisme de Catalunya –si bé en aquest darrer cas només s’obre als membres dels clubs de 
productes (actiu, cultura, gastronomia, etc.)-. 

ResumResumResumResum    

Programa:Programa:Programa:Programa:    
Dijous 29 d'octubre: Jornada de formació. Dijous 29 d'octubre: Jornada de formació. Dijous 29 d'octubre: Jornada de formació. Dijous 29 d'octubre: Jornada de formació.     
Prèviament a la jornada del workshop, Turisme de Catalunya i els responsables de Pirineus van 
fer una presentació d’aquesta marca turística. A més, els operadors turístics van participar en un 
famtrip per tal de conèixer l’oferta cultural i d’aventura de  la comarca de l’Alt Urgell. 
Així mateix, també es va realitzar una sessió formativa sobre Web 2.0 i Turisme, dirigida als 
empresaris catalans. 
    

• Introducció al web 2.0 i el turisme Introducció al web 2.0 i el turisme Introducció al web 2.0 i el turisme Introducció al web 2.0 i el turisme ––––Exposició d’Armando Fidalgo i Daniel Armengol de 
Usolab 

• Claus a Internet en el sector turístic. L’estratègia. Claus a Internet en el sector turístic. L’estratègia. Claus a Internet en el sector turístic. L’estratègia. Claus a Internet en el sector turístic. L’estratègia. –––– Exposició de Toni Mascaró, director 
general d’eMascaró Crossmedia    

    
Divendres 30 d'octubre: Workhop. Divendres 30 d'octubre: Workhop. Divendres 30 d'octubre: Workhop. Divendres 30 d'octubre: Workhop.  
Turisme Garrotxa va preparar un CD informatiu (en 4 idiomes) de tota la oferta que podien 
trobar a la comarca i que posteriorment es va lliurar. Natura, Cultura, gastronomia, activitats- 
senderisme, cicloturisme, equitació i vol en globus, oferta d’allotjaments i de restauració, 
indicant els preus dels equipaments.  
 
A més tots aquells que estaven més interessats en turisme actiu, especialment en senderisme, els 
hi vam poder explicar en més detall el projecte d’Itinerànniad’Itinerànniad’Itinerànniad’Itinerànnia, el nou producte turístic.  
Finalment tancàvem la reunió oferint el nostre contacte per si som del seu interès a l’hora 
d’ajudar-los a organitzar el seu producte a mida. 

Operadors contactats:Operadors contactats:Operadors contactats:Operadors contactats:    

• Travel 2000 (Vera De Bruyn) 
• NAUT VIAJES, S.L. (Manuel Mosteiro) 
• Ecotourisme - Geneviève Offermans (Offermans Genvieve) 
• Made for Spain (Virginia Irurita) 
• BOOKING.COM 2 (Oscar Luque) 
• Agència Catalana de Turisme a França (Ana Bastida) 
• VERONIA TOURS SL (Marilo Gómez) 
• @Leisure Group (Jeroen Thijssen) 
• TRACEGPS (Frederic Darin ) 
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La guia Tot Garrotxa va ser una bona eina per desenvolupar amb comoditat la reunió, així com 
el mapa editat per Marca Pirineus, el qual facilita indicar la situació de la comarca de la Garrotxa 
i  el territori que ocupa la xarxa de senders itinerànnia (Ripollès, Garrotxa i Alt Empordà). 

En general valorem positivament la participació de l’acció ja que la majoria dels TTOO 
entrevistats els interessa la nostra destinació per poder-hi programar. 

ValoracióValoracióValoracióValoració    

La jornada del Workshop Pirineus sempre és una bona oportuniata no només  pel contacte amb 
agents de viatge i touroperadors sinó per percebre les necessitats dels mercats europeus. 
 
Aquest any els operadors es centraven principalment de Portugal i Israel, dos mercats que fins el 
moement no havíem contactat. És per això que pensem que sempre és una bona oportunitat 
conèixer les necessitats d’altres mercats. 
 
A grans trets els contactes vans ser profitosos, la majoria no coneixien el nostre territori i els hi 
va semblar un territori molt adequat per la pràctica de senderisme i altres activats 
complementàries. 

ParticipantsParticipantsParticipantsParticipants    Montse Padrosa, tècnica de Turisme Garrotxa  

PressupostPressupostPressupostPressupost    300,00 euros 

CostCostCostCost    340,89 euros (inscripció + dietes) 
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ACTUACIÓ 46ACTUACIÓ 46ACTUACIÓ 46ACTUACIÓ 46    Dissenyar i editar 17 itineraris de la xarxa ItinerànniaDissenyar i editar 17 itineraris de la xarxa ItinerànniaDissenyar i editar 17 itineraris de la xarxa ItinerànniaDissenyar i editar 17 itineraris de la xarxa Itinerànnia    
C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S     

Principi 7Principi 7Principi 7Principi 7    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

Actuació Actuació Actuació Actuació 
7.117.117.117.11    

Pla anual de formació per a professionals del turisme a la Garrotxa. 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics 

Elaborar un pla de formació anual per als professionals del turisme de la comarca de la Garrotxa. 
Executar el pla de formació anual per als professionals del turisme de la comarca de la Garrotxa. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    
La creació d’itineraris a través d’Itinerànnia és la resposta a una sol·licitud de moltes persones, 
que prefereixen seguir un camí predefinit, tematitzat, que no pas haver d’escollir la ruta a cada 
encreuament. 

AccionsAccionsAccionsAccions    

Des d’Itinerànnia juntament amb els tècnics de turisme de les oficines de turisme de la comarca i 
amb el suport d’un guia especialitzat s’ha treballat en els continguts de 17 itineraris de diferents 
característiques de durada, dificultat, etc. a l’entorn de la xarxa de senders Itinerànnia.  
 
Durant el 2010 es van recórrer algunes de les propostes per fer les descripcions més acurades i la 
resta de descripcions es faran el 2011.  
 
Cada un d’aquests itineraris consta d’una fitxa tècnica on es descriu la durada, distància, 
desnivell. El dibuix de l’itinerari juntament amb la llegenda i la descripció de l’itinerari molt 
detallat (apte per tots els públics). 
 
L’objectiu d’aquesta acció és poder donar resposta als senderistes que demanen a les oficines de 
turisme i centres d’informació demanant  itineraris pel seu compte disposant d’una informació 
pràctica a través d’un fulletó.  
 
La impressió dels itineraris també es farà durant el 2011.  

ProveïdorsProveïdorsProveïdorsProveïdors    A peu  
PressupostPressupostPressupostPressupost    0 

CostCostCostCost    RRHH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIÓ 47ACTUACIÓ 47ACTUACIÓ 47ACTUACIÓ 47    Penjar els itineraris d’Itinerànnia al web de Turisme GarrotxaPenjar els itineraris d’Itinerànnia al web de Turisme GarrotxaPenjar els itineraris d’Itinerànnia al web de Turisme GarrotxaPenjar els itineraris d’Itinerànnia al web de Turisme Garrotxa    
Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    Innovació / disseny de productes d’Itinerànnia 
Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    Disposar d’oferta per a tots els col·lectius. 
DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Aquesta acció no s’ha dut a terme perquè no s’ha completat la confecció dels itineraris. 
Calendari previstCalendari previstCalendari previstCalendari previst Gener - juny 2010 
Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Turisme Garrotxa 

PressupostPressupostPressupostPressupost    0 

ACTUACIÓ 48ACTUACIÓ 48ACTUACIÓ 48ACTUACIÓ 48    Impressió itineraris d’ItinerànniaImpressió itineraris d’ItinerànniaImpressió itineraris d’ItinerànniaImpressió itineraris d’Itinerànnia    
Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    Innovació / disseny de productes d’Itinerànnia 
Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    Disposar d’oferta per a tots els col·lectius. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    
Aquesta acció no s’ha dut a terme perquè al llarg de 2010 no s’ha completat la confecció dels 
itineraris i tampoc s’ha disposat del finançament per realitzar la impressió. 

Calendari previstCalendari previstCalendari previstCalendari previst Gener - juny 2010 
Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Turisme Garrotxa 

PressupostPressupostPressupostPressupost    0 
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ACTUACIÓ 49ACTUACIÓ 49ACTUACIÓ 49ACTUACIÓ 49    Activar el web d’Itinerànnia Activar el web d’Itinerànnia Activar el web d’Itinerànnia Activar el web d’Itinerànnia     
Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    TIC 

Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    
Disposar d’una eina bàsica per a la promoció, tan del territori com de les empreses i serveis 
turístics. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Es va encarregar un nou web per Itinerànnia. El nou web gestionat per una altra empresa que fa 
molt més àgils els possibles canvis i serà autogestionable.  Aquesta web ha de permetre a l’usuari 
trobar tota la informació necessària per planificar un viatge de senderisme. Un dels apartats del 
web és un routing que ha desenvolupat l’empresa SITEM i permet crear rutes a mida per cada 
usuari així com visualitzar tots els recursos turístics de cada comarca (veure actuació 53). Els  
altres apartats contemplen propostes d’itineraris predifinits i també paquets turístics així com 
informació de la senyalització i del projecte. La informació turística de cada comarca i la de 
serveis generals de la comarca linka amb la web turística comarcal.  
 
El web no es va activar durant el 2010 per falta de finançament. S’activarà el primer quatrimestre 
de 2011. 

Calendari previstCalendari previstCalendari previstCalendari previst Gener-desembre 
Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Turisme Garrotxa, Consorci Ripollès Desenvolupament, Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
PressupostPressupostPressupostPressupost    RRHH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIÓ 50ACTUACIÓ 50ACTUACIÓ 50ACTUACIÓ 50    Seguiment de productes intercomarcals creats a la xarxa ItinerànniaSeguiment de productes intercomarcals creats a la xarxa ItinerànniaSeguiment de productes intercomarcals creats a la xarxa ItinerànniaSeguiment de productes intercomarcals creats a la xarxa Itinerànnia    
Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    Innovació / disseny de productes d’Itinerànnia 

Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    
Dissenyar productes de senderisme, dins la xarxa Itinerànnia que englobin les comarques del 
Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    
S’han continuat els contactes amb les agències receptives dels tres territoris per tal de tenir 
productes disponibles al nou web d’Itinerànnia i per ofertar a les fires especialitzades. 

Calendari previstCalendari previstCalendari previstCalendari previst Gener - juny 2010 
Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Turisme Garrotxa 
PressupostPressupostPressupostPressupost    0 
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ACTUACIÓ 51ACTUACIÓ 51ACTUACIÓ 51ACTUACIÓ 51    Executar el manteniment de la Xarxa de senders d’Itinerànnia Executar el manteniment de la Xarxa de senders d’Itinerànnia Executar el manteniment de la Xarxa de senders d’Itinerànnia Executar el manteniment de la Xarxa de senders d’Itinerànnia     
C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S     

PrincipisPrincipisPrincipisPrincipis    
5 i 65 i 65 i 65 i 6    

Informació sobre la zona (Informar, comunicar i promoure) 
Crear productes turístics específics que permetin descobrir i comprendre el territori 

ActuacióActuacióActuacióActuació    5.65.65.65.6    
5.75.75.75.7    
6.16.16.16.1    
6.46.46.46.4    
6.56.56.56.5 

ITINERÀNNIA- Desenvolupament i actualització de la web 
ITINERÀNNIA- Pla de comunicació dels productes turístics 
ITINERÀNNIA- Estudi de mercat dels clients del centre i nord d’Europa 
ITINERÀNNIA- Diagnosis de l’oferta turística de la Garrotxa 
ITINERÀNNIA- Taula de treball per a la creació de prod. Garrotxa amb el Ripollès i l’Alt Empordà 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics 

Promoure i Comercialitzar els productes turístics productes conjunts amb el Ripollès i l’Alt 
Empordà. 
Identificar nous segments de mercats potencials d’Itinerànnia del centre i nord d’Europa 
Identificar nous segments de mercat i col·lectius específics interessats en activitats del gaudi. 
Realitzar un estudi de l’oferta turística de Turisme Garrotxa en relació als clients actuals i als nous 
segments de mercat identificats. 
Crear i consolidar com a mínim 10 productes que promoguin els valors naturals i culturals del 
territori de la Garrotxa. 
Aconseguir la participació del 35% dels Serveis Turístics Adherit si socis a Turisme Garrotxa en la 
creació de productes turístics. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Projecte destinat a crear productes turístics basats en el senderisme. 

AccionsAccionsAccionsAccions    

El Consell Comarcal de la Garrotxa segons acord del Consell d’alcaldes de la Garrotxa i del recent 
creat Consell Dinamitzador d’Itinerànnia (veure actuació 28) té com a deure mantenir la Xarxa de 
Senders d’Itinerànnia a la Garrotxa.  
 
Segons el conveni entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i Turisme Garrotxa aprovat l’any 
2008, Turisme Garrotxa gestiona i coordina entre altres actuacions el manteniment de la Xarxa.  
 
Turisme Garrotxa ha disposat d’una partida que aporta el Consell Comarcal de la Garrotxa de 
20.000 € per aquest any 2010. A aquesta quantitat si han afegit la contractació de 3 persones, 
finançades amb un Pla d’Ocupació del Departament de Treball, ajut que ha estat sol.licitat i 
redactat per Turisme Garrotxa i otorgat al Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 
Les principals tasques de les brigades, dirigides per Verd Volcànic, són de desbrossament, 
repintar la senyalització horitzontal, reposar i fer millores a la vertical i resoldre incidències. 

Col·laboradors i Col·laboradors i Col·laboradors i Col·laboradors i 
proveïdors proveïdors proveïdors proveïdors     

Direcció equip manteniment Pla d’Ocupació: Verd Volcànic 
Gestió i coordinació: Turisme Garrotxa, Adriana Ramon (coordinadora Itinerànnia) 

PressupostPressupostPressupostPressupost    20.000 euros 

CostCostCostCost    15.957,80 euros 
SubvencionsSubvencionsSubvencionsSubvencions    70% SOC 
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ACTUACIÓ 52ACTUACIÓ 52ACTUACIÓ 52ACTUACIÓ 52    Implantació de les cartelleres d’Itinerànnia Implantació de les cartelleres d’Itinerànnia Implantació de les cartelleres d’Itinerànnia Implantació de les cartelleres d’Itinerànnia     
ÀÀÀÀmbit de resultatmbit de resultatmbit de resultatmbit de resultat    TIC 

Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    
Disposar d’una eina bàsica per a la promoció, tan del territori com de les empreses i serveis 
turístics. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Durant l’any 2010 es van crear els continguts per a les cartelleres d’Itinerànnia, es van produir els 
plafons de les cartelleres i es van implantar. En total se’n van col·locar 37se’n van col·locar 37se’n van col·locar 37se’n van col·locar 37 a indrets estratègics de 
tots els municipis de la Garrotxatots els municipis de la Garrotxatots els municipis de la Garrotxatots els municipis de la Garrotxa, i en el cas d’Olot a tots els seus accessos des d’Itinerànnia. 
 
Les cartelleres tenen dues cares. A la primera hi ha el mapa de camins de tota la Garrotxa editat 
anteriorment amb l’Editorial Alpina, i a l’altra hi ha el mateix mapa ampliat, i encara un tercer 
mapa més detallat (generat des de Turisme Garrotxa), on es veu el traçat dels camins per dins 
dels nuclis urbans. 
 
Tots els mapes contenen, a més, la informació del temps de recorregut entre els encreuaments de 
la xarxa. A més, les cartelleres contenen la relació de les oficines de turisme de la comarca i altres 
telèfons i informacions d’interès. 

Calendari previsCalendari previsCalendari previsCalendari previstttt Febrer-setembre 

Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Turisme Garrotxa, ICC, Editorial Alpina, Pauta Senyalètica. 

PressupostPressupostPressupostPressupost    RRHH 
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ACTUACIÓ 53ACTUACIÓ 53ACTUACIÓ 53ACTUACIÓ 53    Creació d’un routing i d’una eina de control d’incidències d’Itinerànnia Creació d’un routing i d’una eina de control d’incidències d’Itinerànnia Creació d’un routing i d’una eina de control d’incidències d’Itinerànnia Creació d’un routing i d’una eina de control d’incidències d’Itinerànnia     
Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    TIC 

Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    
Disposar d’una eina bàsica per a la promoció, tan del territori com de les empreses i serveis 
turístics. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Durant l’any 2010 es van elaborar els plecs administratiu i tècnic per a la contractació, a través 
del Consell Comarcal de la Garrotxa, d’una empresa que subministrés un visualitzador i gestor 
cartogràfic per a la xarxa de senders Itinerànnia. 
 
Aquesta eina havia de complir dues funcions bàsiques. La primera, la de poder traçar rutes a 
l’estil de Google Directions, Wikiloc o Vía Michelín, i que donés com a resultat tot d’informació 
associada a la ruta triada (perfil topogràfic, recursos propers, etc). La segona funció havia de ser 
la de control d’incidències. 
 
Un cop redactats, aprovats i superat tot el procés administratiu es va seleccionar l’empresa Sitem 
Cartografia. A partir d’aleshores, partint de l’encàrrec fet i en part sota les indicacions tècniques 
de Turisme Garrotxa, va començar a desenvolupar l’aplicatiu web amb l’objectiu de presentar-lo a 
principis de 2011. 
 
Des de Turisme Garrotxa es va georeferenciar tota la informació d’interès relacionada amb el 
turisme tots els equipaments vinculats a les associacions turístiques, oficines de turisme, ermites, 
fonts, miradors, aparcaments, parades de bus... fins a completar 740 punts d’interès que tan bon 
punt s’activi l’eina estaran disponibles per a la seva consulta. Cal destacar que s’ha associat 
informació a molts d’aquests punts d’interès, com fotografies, un text descriptiu i, en funció de 
cada cas, un enllaç a la informació que hi ha publicada a turismegarrotxa.com 

Calendari previstCalendari previstCalendari previstCalendari previst Febrer-novembre 

Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Turisme Garrotxa, Consell Comarcal de la Garrotxa, Comitè de Pilotatge 

PressupostPressupostPressupostPressupost    25.282,01 euros 
CostosCostosCostosCostos    17.962,82 euros 
IngressosIngressosIngressosIngressos    2.962, 82 euros Consell Comarcal 
SubvencionsSubvencionsSubvencionsSubvencions    15.000 euros PTOP 
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ACTUACIÓ 54ACTUACIÓ 54ACTUACIÓ 54ACTUACIÓ 54    Punts d’Informació Digital de la Garrotxa Punts d’Informació Digital de la Garrotxa Punts d’Informació Digital de la Garrotxa Punts d’Informació Digital de la Garrotxa     
Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    TIC 

Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    
Disposar d’una eina bàsica per a la promoció, tan del territori com de les empreses i serveis 
turístics. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Durant l’any 2010 es van elaborar els plecs administratiu i tècnic per a la contractacuió d’una 
empresa que subministrés pantalles tàctils connectades a Internet que proporcionessin 
informació turística. 
 
Aquesta infraestuctura havia de ser una eina que donés més i millor informació a les persones 
que visiten la Garrotxa, esdevenint al mateix temps un complement i un reforç de les oficines de 
turisme i centres d'informació. 
 
Un cop redactats, aprovats i superat tot el procés administratiu es va seleccionar l’empresa 
Aplicacions Multimèdia - Puntxarxa. A partir d’aleshores, i un cop sabuts els costos dels terminals, 
i definits els criteris  per poder disposar d’un pterminal el resultat ha estat de 9 ajuntaments 
interessats i 10 terminals encarregats. 
 
Tot seguir, sota les indicacions tècniques de Turisme Garrotxa, l’empresa va començar a 
desenvolupar l’aplicatiu informatiu i tàctil, amb l’objectiu de presentar-lo a principis de 2011. 
 
La Xarxa de Punts Digitals d’Informació Turístoca de la Garrotxa és un projecte del Consell 
Comarcal de la Garrotxa que consta de 10 terminals tàctils situats a punts estratègics de 9 
municipis diferents: Besalú, Castellfollit de la Roca, Olot, les Planes d'Hostoles, Sant Feliu de 
Pallerols, Sant Joan les Fonts, Santa Pau, la Vall d'en Bas i la Vall de Bianya. 
 
A més de mostrar imatges del territori, notícies d'interès turístic, agenda d'activitats i la previsió 
del temps, en tocar la pantalla s'accedeix a un menú que permet consultar la informació 
publicada al web de promoció turística comarcal (turismegarrotxa.com), i també al web del 
municipi on està situat el terminal, a més de poder consultar altres pàgines d'interès, sempre 
relacionades amb el sector turístic. 

Calendari previstCalendari previstCalendari previstCalendari previst Febrer-novembre 

Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    

Turisme Garrotxa 
Consell Comarcal de la Garrotxa 
Ajuntaments de la Vall d’en Bas, Olot,  la Vall de Bianya, Besalú, Castellfollit de la Roca, les Planes 
d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Santa Pau i Sant Joan les Fonts. 
Taula de tècnics de Turisme de la Garrotxa 

PressupostPressupostPressupostPressupost    96.717,90 euros 
Cost Cost Cost Cost     105.820,04 euros 
IngressosIngressosIngressosIngressos    12.475,19 euros Consell Comarcal 
SubvencionsSubvencionsSubvencionsSubvencions    66.000 euros PTOP i 27.344,85 euros DIUE 
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ACTUACIÓ 55ACTUACIÓ 55ACTUACIÓ 55ACTUACIÓ 55    Establir conveni/contracte amb dues agències de viatge receptives peEstablir conveni/contracte amb dues agències de viatge receptives peEstablir conveni/contracte amb dues agències de viatge receptives peEstablir conveni/contracte amb dues agències de viatge receptives per ar ar ar a    
comercialitzar productes Garrotxacomercialitzar productes Garrotxacomercialitzar productes Garrotxacomercialitzar productes Garrotxa    

Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    Innovació / disseny de productes 
Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    Comercialitzar productes turístics 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Aquesta acció no s’ha dut a terme. 

Calendari previstCalendari previstCalendari previstCalendari previst Gener - desembre 2010 
Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Turisme Garrotxa i possibles agències col·laboradores. 

PressupostPressupostPressupostPressupost    0 

ACTUACIÓ 56ACTUACIÓ 56ACTUACIÓ 56ACTUACIÓ 56    Impulsar entre els membres el codi de Gestió SostenibleImpulsar entre els membres el codi de Gestió SostenibleImpulsar entre els membres el codi de Gestió SostenibleImpulsar entre els membres el codi de Gestió Sostenible    

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S     

Principi 4Principi 4Principi 4Principi 4    Millora de la qualitat turística 

Actuació 4.3Actuació 4.3Actuació 4.3Actuació 4.3    
Acreditar empreses turístiques, ens locals i altres organismes públics amb el Codi de Gestió 
Sostenible 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics 

Acreditació d’ens locals, organismes públics i empreses turístiques de la comarca amb un codi de 
gestió sostenible. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

El Codi de Gestió Sostenible de l’Empresa de la Garrotxa i el Collsacabra és una eina, fruit del 
treball i la reflexió conjunta de la Fundació Privada Garrotxa Líder, el Consorci de Medi Ambient i 
Salut Pública i el Consorci de Benestar Social de la Garrotxa, que pretén orientar les empreses en 
l’adopció de mesures de gestió econòmica, social i ambiental respectuoses amb les persones i 
l’entorn. Consta de 31 articles, amb els seus corresponents indicadors, que s’estructuren en tres 
àmbits: econòmic, social i ambiental. 
 
L’adhesió al Codi és una acció totalment voluntària i gratuïta per a les empreses. Implica el 
compromís de complir_lo i una voluntat d’iniciar un procés de reflexió interna dirigit a la millora 
de la gestió integral de l’empresa així com la publicació d’una memòria anual de sostenibilitat o 
“triple balanç de resultats”. 

AccionsAccionsAccionsAccions    
Les empreses que s’han adherit al CGS l’any 2010 han estat: Cooperativa la Fageda, Hostal Sant 
Bernat i Turisme Rural Can Piqué. 

ProveïdorsProveïdorsProveïdorsProveïdors    Fundació Garrotxa Líder 

CostCostCostCost    RRHH 
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ACTUACIÓ 57ACTUACIÓ 57ACTUACIÓ 57ACTUACIÓ 57    Seguiment de lSeguiment de lSeguiment de lSeguiment de les empreses adherides a Turisme Garrotxa amb la Cartaes empreses adherides a Turisme Garrotxa amb la Cartaes empreses adherides a Turisme Garrotxa amb la Cartaes empreses adherides a Turisme Garrotxa amb la Carta    
Europea de Turisme SostenibleEuropea de Turisme SostenibleEuropea de Turisme SostenibleEuropea de Turisme Sostenible    

Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    Assessorament 
Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    Millorar la qualitat integral del sector turístic 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

La primera acció que es va realitzar per fer un seguiment de l’evolució d’aquestes empreses va ser 
una presentació a Girona de la Guía de Ecoturismo, editada per Turespaña, i que recull les 
primeres empreses acreditades amb la CETS. Aquest acte va tenir lloc el 14 de maig, i va comptar 
amb la participació del Sr. Gonzalo Ceballos, subdirector general de Desarrollo y Sostenibilidad 
Turística de Turespaña, de la Sra. Núria Buenaventura, directora general de Patrimoni Natural del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, del Sr. Joan Carles Vilalta, director general de Turisme 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
D’altra banda, es va inciar un projecte pilot amb el Parc Natural 
consistent a fer uan diagnosi dels recursos naturals de l’entorn 
de les finques de les empreses acreditades amb la CETS per tal 
que aquestes poguessin posar en valor certs valors de la seva 
finca o zones properes, i/o que poguessin crear una petita ruta 
per als seus clients. 
 
El 9 de març es va fer una reunió informant de l’inici d’un nou 
procés d’acreditació d’empreses, on van participar un bon 
nombre d’establiments adherits a Turisme Garrotxa. 
 
A finals d’any es va dur a terme una reunió en la que van participar totes les empreses 
acreditades amb la CETS en la que es va fer una valoració de la iniciativa i es van recollir peticions 
i escoltar propostes de millora de les tres bandes: empreses, Parc Natural i Turisme Garrotxa. 

Calendari previstCalendari previstCalendari previstCalendari previst Gener-desembre 

Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    
Turisme Garrotxa 
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 

PressupostPressupostPressupostPressupost    RRHH 
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ACTUACIÓ 58ACTUACIÓ 58ACTUACIÓ 58ACTUACIÓ 58    AssAssAssAssessorament i consultes d’empreses turístiques i emprenedors essorament i consultes d’empreses turístiques i emprenedors essorament i consultes d’empreses turístiques i emprenedors essorament i consultes d’empreses turístiques i emprenedors     

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

El fet que el Consell Comarcal tingui delegades totes les tasques de turisme a l’associació fa que 
tot sovint s’atenguin emprenedors, persones que es disposen a crear una empresa turística. 
 
La tasca de Turisme Garrotxa és la orientació d’aquestes persones, informant-les del sistema 
d’organització del sector turístic a la Garrotxa, dels serveis que presten les associacions i Turisme 
Garrotxa, assessorant-los sobre la normativa turística, sobre possibles línies d’ajut... 
 

AccionsAccionsAccionsAccions    

Al llarg de 2010 es van fer un total de 24 entrevistes, visites i assessoraments24 entrevistes, visites i assessoraments24 entrevistes, visites i assessoraments24 entrevistes, visites i assessoraments, dels quals el 
resultat va ser l’adhesió de l’adhesió de l’adhesió de l’adhesió de 4444    empreses o entitatsempreses o entitatsempreses o entitatsempreses o entitats. 
 
En les ocasions que ho requerien les reunions s’han fet amb la participació d’un tècnic de la 
Fundació Garrotxa Líder, que ha pogut aportar informació addicional. 

Col·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradors    Fundació Garrotxa Líder 
CostCostCostCost    RRHH 
     

 

 

 

 

 
ACTUACIÓ 60ACTUACIÓ 60ACTUACIÓ 60ACTUACIÓ 60    Plaques identificatives de Turisme GarrotxaPlaques identificatives de Turisme GarrotxaPlaques identificatives de Turisme GarrotxaPlaques identificatives de Turisme Garrotxa    
Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    SENSIBILITZACIÓ /COMUNICACIÓ 

Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    Donar a conèixer i visualitzar les empreses adherides a l’Associació  

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Les plaques identificatives es donen a les empreses individuals un cop aquestes formalitzen l’alta 
a l’Associació com a Servei Turístic Adherit, amb la signatura d’un contracte per les dues parts. 
Amb la signatura d’aquest contracte Turisme Garrotxa es compromet a prestar uns serveis a 
aquestes empreses i elles a assumir una quota, entre altres accions.  
 
Per poder fer evident la pertanyença i esforç d’aquestes empreses, Turisme Garrotxa lliura una 
placa que pugui identificar-les i diferenciar-les davant els clients, donant unes garanties en el seu 
servei. 

CronogramaCronogramaCronogramaCronograma Març 2010 
Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Turisme Garrotxa i Serveis Turístics Adherits  
PressupostPressupostPressupostPressupost    300 euros 
CostCostCostCost    228,08 euros 

 

 

ACTUACIÓ 59ACTUACIÓ 59ACTUACIÓ 59ACTUACIÓ 59    Adhesió a la Barcelona Catalunya Film CommissionAdhesió a la Barcelona Catalunya Film CommissionAdhesió a la Barcelona Catalunya Film CommissionAdhesió a la Barcelona Catalunya Film Commission    

Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    Assessorament 
ObjObjObjObjectiu específicectiu específicectiu específicectiu específic    Millorar la qualitat integral del sector turístic 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Aquesta acció no s’ha dut a terme. 

Calendari previstCalendari previstCalendari previstCalendari previst Gener - desembre 2010 

Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    
Turisme Garrotxa, ADRI-NOC, Servei d’Assessorameht a Emprenedors, Telecentre del Consell 
Comarcal de la Garrotxa. 

PressupostPressupostPressupostPressupost    0 
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Altres actuacions no previstes  
 

    Acreditar empreses turístiques, ens locals iAcreditar empreses turístiques, ens locals iAcreditar empreses turístiques, ens locals iAcreditar empreses turístiques, ens locals i    altres organismes amb la CETSaltres organismes amb la CETSaltres organismes amb la CETSaltres organismes amb la CETS    

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S     

Principi 1Principi 1Principi 1Principi 1    Treballar en col·laboració 

Actuació 1.1Actuació 1.1Actuació 1.1Actuació 1.1    Acreditació d’empreses turístiques amb la Carta Europea del Turisme Sostenible 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics 

Acreditar 30 empreses amb la Carta Europea del Turisme Sostenible 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

La segona fase de la CETS està oberta a les empreses privades més compromeses amb el territori, 
permetent que també puguin ser distingides amb aquesta marca. 
 
L'objectiu d'aquesta fase de la Carta és enfortir els vincles i eixamplar el coneixement mutu entre 
els gestors dels espais naturals protegits i les empreses relacionades amb el sector turístic. És el 
moment que les empreses donin un pas més per a fer els negocis més sostenibles i, alhora, 
gaudeixin també dels beneficis d'operar en aquests espais acreditats i distingir-se de la resta pel 
seu compromís amb la sostenibilitat. 
 
En el cas de la Garrotxa, s’aprofiten les sinèrgies del treball d’altres entitats com la Fundació 
Garrotxa Líder també en un aspecte que té molts punts en comú amb la CETS: el Codi de Gestió 
Sostenible de la Garrotxa i el Collsacabra. 

AccionsAccionsAccionsAccions    

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa va oferir assistència tècnica gratuïta a diverses 
empreses interessades a fi d'ajudar els espais naturals protegits i les mateixes empreses 
turístiques a implantar el Sistema de Adhesió de les Empreses de Turisme a la CETS. 
 
El procés d’acreditació d'empreses amb la CETS el van finalitzar 3 empreses turístiques (la casa de 
colònies Mas Gircós i els establiments de turisme rural Casa Prat i Mas les Comelles), a les quals 
se'ls va fer una diagnosi dels seus aspectes ambientals, socials i de vinculació amb el territori. 
Aquestes empreses van haver de complir les condicions d’acreditació bàsiques fixades pel Parc 
Natural i per la secció espanyola d’Europarc, i, finalment, definir un programa d’actuacions a tres 
anys vista que és l’eix del seu compromís amb el turisme sostenible. 
 
Aquesta acreditació reforça i millora l’estreta cooperació i col·laboració entre el Parc Natural de 
la Zona Volcànica de la Garrotxa (PNZVG) i el sector turístic privat de la comarca, amb Turisme 
Garrotxa com a soci clau en aquest procés. 
 
El Parc Natural i Turisme Garrotxa, per la seva banda, prenen també compromisos envers les 
empreses com ara promoure-les d'una manera diferenciada o afavorir-les en la formació. 
 
Mitjançant l’acreditació d’empreses, la Garrotxa torna a ser una comarca pionera a Espanya 
perquè ja va ser el primer parc de l’Estat espanyol a obtenir la CETS i ara ha estat un parc pilot en 
el sistema d’acreditació d’empreses (juntament amb 5 parcs d’Andalusia). 
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    Procés de categorització establiments de Turisme RuralProcés de categorització establiments de Turisme RuralProcés de categorització establiments de Turisme RuralProcés de categorització establiments de Turisme Rural    

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

La Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de les dues 
Confederacions representatives del sector del turisme rural - CONCATUR i TURALCAT -, durant el 
primer semestre de 2010 van estar treballant conjuntament en un sistema de categorització dels 
establiments de turisme rural, amb l'objectiu que els clients puguessin identificar les 
característiques i els serveis dels allotjaments a través d'una classificació en base d’espigues, 
sistema que també ha de garantir una promoció més eficaç del turisme rural.  
 
L'Associació Turisme Rural de la Garrotxa amb el suport tècnic de  Turisme Garrotxa i a través de 
CONCATUR es van organitzar tres sessions informatives per explicar tot el sistema, per resoldre 
dubtes i rebre suggeriments sobre el tema: el 26 de maig i el 9 de juny i 16 de setembre de 
2010. 
 
Durant el segon semestre del 2010, Turisme Garrotxa va estar treballant en el suport de resposta 
de dubtes i assessorant dels establiments. Aquesta primera fase de categorització, de caràcter 
voluntari, es va brindar la possibilitat d’entrar en el procés amb una sèria d’avantatges per les 
cases de turisme rural associades.  
 
Tots els establiments que van voler entrar en el procés, van haver d’omplir un formulari 
d'autoavaluació, que un cop finalitzat, els permetia saber el nombre d’espigues que optaven. 
 
Abans que els qüestionaris fóssin entyregats al Departament d’Innovació Universitats i Empresa, 
Turisme Garrotxa, va fer la tasca de comprovació de tots els qüestionaris d’autoavaluació de les 
cases de Turisme rural que van acceptar entrar en el procediment. 
 
A finals d’any, es van començar a fer les primeres visites per Dekra, empresa auditora, 
contractada pel departament per fer les validacions dels qüestionaris.  

Calendari previstCalendari previstCalendari previstCalendari previst Maig - desembre 2010 
Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Turisme Garrotxa i equipaments turístics vinculats. 
PressupostPressupostPressupostPressupost    0 euros 
CostCostCostCost    536,54 euros (dietes, impressió dels dossiers) 
IngressosIngressosIngressosIngressos    1.700 euros 
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    Col·laboració mostra Gastronòmica de la GarrotxaCol·laboració mostra Gastronòmica de la GarrotxaCol·laboració mostra Gastronòmica de la GarrotxaCol·laboració mostra Gastronòmica de la Garrotxa    
Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    SENSIBILITZACIÓ /COMUNICACIÓ 
Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    Donar a conèixer i visualitzar les empreses adherides a l’Associació  

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Personal de Turisme Garrotxa va col·laborar  amb l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, en la 
recepció i gestió de tiquets durant el sopar de la innauguració de la Mostra Gastronòmica de la 
Garrotxa. 
 
A més, igual que per altres socis, va deixar els pannells promocionals d’actes i mostres 
gastronòmiques, així com les banderoles que va editar per la Fira de St. Lluc. Per poder exposar 
durant l’esdeveniment. 

CronogramaCronogramaCronogramaCronograma Novembre 2010 
Agents Agents Agents Agents implicatsimplicatsimplicatsimplicats    Turisme Garrotxa i Associació d’Hostaltge de la Garrotxa  
PressupostPressupostPressupostPressupost    0 euros 
CostCostCostCost    RRHH 

 

    Programa Planta’t a InternetPrograma Planta’t a InternetPrograma Planta’t a InternetPrograma Planta’t a Internet    

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Des del Telejet, la Fundació Garrotxa Líder i Turisme Garrotxa es coimpulsa un programa, ideat 
pel Telejet, consistent en proporcionar totes les eines i la formació necessàries a les empreses que 
vulguin crear una web. Aquest projecte vol que totes les empreses tinguin la possibilitat de ser 
presents a Internet amb unes eines molt eficaces i un cost molt reduït. 

AccionsAccionsAccionsAccions    

Al llarg del 2010 s'ha dut a terme una edició del curs, amb 13 inscrits, un dels quals (Taxi Tour 
Garrotxa) adherit a Turisme Garrotxa. 
 
Planta't a Internet 
Data inici: 27/05/2010 
Data final: 14/10/2010 
Horari: Dijous de 20 a 22h 
Durada (hores): 30 
Lloc: Santa Pau 
Espai: Centre cívic Can Blanc 

Col·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradors    Telejet, Fundació Garrotxa Líder 
CostCostCostCost    No quantificat    
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Línia estratègica 3: Línia estratègica 3: Línia estratègica 3: Línia estratègica 3:     
Establir mecanismes de coordinació de Establir mecanismes de coordinació de Establir mecanismes de coordinació de Establir mecanismes de coordinació de 
l’oferta turística de la Garrotxa.l’oferta turística de la Garrotxa.l’oferta turística de la Garrotxa.l’oferta turística de la Garrotxa.    
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ACTUACIÓ 61ACTUACIÓ 61ACTUACIÓ 61ACTUACIÓ 61    Coordinar la Taula de TècCoordinar la Taula de TècCoordinar la Taula de TècCoordinar la Taula de Tècnics de turisme de la Garrotxanics de turisme de la Garrotxanics de turisme de la Garrotxanics de turisme de la Garrotxa    

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S     

Principi 7Principi 7Principi 7Principi 7    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

Actuació Actuació Actuació Actuació 
7.117.117.117.11    

Pla anual de formació per a professionals del turisme a la Garrotxa. 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics 

Elaborar un pla de formació anual per als professionals del turisme de la comarca de la Garrotxa. 
Executar el pla de formació anual per als professionals del turisme de la comarca de la Garrotxa. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

La Taula de Tècnics de turisme és el punt de trobada, debat i coordinació de tots els tècnics de 
turisme dels municipis de la Garrotxa que disposen d’aquesta figura. En el seu si es coordinen 
accions conjuntes per a la millora de la promoció de la Garrotxa i per a un millor servei de les 
oficines de turisme. 

AccionsAccionsAccionsAccions    

L’any 2010 el treball de la Taula de Tècnics de turisme es va centrar en l’actualització de la guia 
Tot Garrotxa, on es van afegir dues rutes, i també en el procés de contractació de l’empresa 
subministradora de les pantalles tàctils per a la Xarxa de Punts Digitals d’Informació Turística de 
la Garrotxa, visitant diverses experiències de comarques veïnes, reunint-se amb diversos possibles 
proveïdors per conèixer més detingudament les característiques dels terminals que subministren 
i, un cop seleccionada l’empresa arran del procés administratiu del Consell Comarcal de la 
Garrotxa, la taula de tècnics de turisme va reunir-se per abordar el disseny de les pantalles 
informatives, la primera selecció de fotografies i l’estructura de menús interactius dels terminals. 

MembresMembresMembresMembres    

Maria Vidal (Sant Joan les Fonts), Maria Fauró (Beslaú), Albert Badia (Vall d’en Bas) Núria 
Valverde i Silvana Pau (d’Olot), Sílvia Torreño (Sant Feliu de Pallerols), Engràcia Canal (Centre 
d’informació del PNZVG), Mª Dolors Frigolé (Sta. Pau), Montse Coromina (Les Planes), David 
Darné (Vall de Bianya), Susanna Berga(Castellfollit de la Roca) 
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ACTUACIÓ 62ACTUACIÓ 62ACTUACIÓ 62ACTUACIÓ 62    Coordinar el Comitè de pilotatge del projecte ItinerànniaCoordinar el Comitè de pilotatge del projecte ItinerànniaCoordinar el Comitè de pilotatge del projecte ItinerànniaCoordinar el Comitè de pilotatge del projecte Itinerànnia    

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S     

Principi 5 i 6Principi 5 i 6Principi 5 i 6Principi 5 i 6    
Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 
Crear productes específics que permetin descobrir i comprendre el territori 

Actuació 5.6Actuació 5.6Actuació 5.6Actuació 5.6    
5.75.75.75.7    
6.16.16.16.1    
6.46.46.46.4    
6.56.56.56.5    

ITINERÀNNIA – Desenvolupament i actualització de la web. 
ITINERÀNNIA – Pla de comunicació dels productes turístics. 
ITINERÀNNIA - Estudi de mercat dels clients del centre i nord d’Europa. 
ITINERÀNNIA – Diagnosi de l’oferta turística de la garrotxa. 
ITINERÀNNIA - Taula treball per creació de productes Garrotxa i amb Ripollès i Alt Empordà. 

OOOObjectius bjectius bjectius bjectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics 

Promoure i Comercialitzar els productes turístics de la Garrotxa i els productes conjunts amb el 
Ripollès i l’Alt Empordà. 
Identificar nous segments de mercats potencials d’Itinerànnia del centre i nord d’Europa. 
Realitzar un estudi de l’oferta turística de Turisme Garrotxa clients actuals i als nous segments de 
mercat identificats. 
Crear i consolidar com a mínim 10 productes que promoguin els valors 
naturals i culturals del territori de la Garrotxa. 
Aconseguir la participació del 35% dels Serveis Turístics Adherit si socis a Turisme Garrotxa en la 
creació de productes turístics. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Comitè de Pilotatge-Grup de treball format per representants dels ens de promoció de la 
Garrotxa, Ripollès i Alt Empordà participants del projecte Itinerànnia. 
 
Els objectius del Comitè de Pilotatge són treballar en el disseny de les actuacions del projecte de 
senderisme i coordinació dels criteris, treballs i objectius finals del projecte, i també la 
planificació dels passos i estratègies a seguir per al desenvolupament correcte dels projecte. 
 
Comissió executiva- Formada pels membres del comitè de pilotatge i gerent del Consell Comarcal 
de la Garrotxa i l’Alt Empordà i gerent del Consorci Ripollès Desenvolupament 
 
Comissió política: Formada pels membres de la comissió executiva i els presidents de les 6 
entitats que impulsen Itinerànnia. 

AccionsAccionsAccionsAccions    

Durant el 2010 es van realitzar diverses reunions: 
Comitè de pilotatge per treballar en diferents eixos: Planificació de les accions de comunicació, 
participació en famtrips, presstrips, ponències. Coordinació del manteniment, Candidatura de 
projecte de cooperació, Col·locació de cartelleres, contractació del routing i nou web i 
preparació del conveni pel Consell Dinamitzador. Reunions: 1 de març, 16 de març, 6 d’abril, 24 
de maig, 15 de juny, 14 de setembre i 17 de des. 2010 
 
Comissió executiva: Es va treballar anàlisi de la feina feta fins l’actualitat, visió, missió, línies 
estratègiques, objectius estratègics, objectius operatius i pla d’actuacions, protocol 
d’incorporació d’una nova entitat. Reunions: 9 de juliol, 23 de setembre, 25 de novembre. 
 
Comissió política: Es va fer la signatura del conveni i la presentació del pla estratègic i encàrrec 
de la preparació del pla d’actuacions. Signatura conveni: 16 de juny. Reunions: 5 octubre i 21 de 
desembre. 

Col·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradors    i i i i 
proveïdors proveïdors proveïdors proveïdors     

Coordinació: Adriana Ramon 
Assistents: Raquel Molina (Consorci Ripollès Desenvolupament), Olga Sabater (Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà), Josep M. Prats (PNZVG) i Turina Serra (Turisme Garrotxa) 

PressupostPressupostPressupostPressupost    11.500 euros 

CostCostCostCost    11.139,64 euros 
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ACTUACIÓ 63ACTUACIÓ 63ACTUACIÓ 63ACTUACIÓ 63    Coordinar la Xarxa d’Oficines de Turisme de la Garrotxa Coordinar la Xarxa d’Oficines de Turisme de la Garrotxa Coordinar la Xarxa d’Oficines de Turisme de la Garrotxa Coordinar la Xarxa d’Oficines de Turisme de la Garrotxa     
Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    Serveis / activitats / esdeveniments 

Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    
Cohesionar les diverses Oficines de Turisme i Centres d’Informació existents proporcionant-los 
noves eines i instruments. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

 
Durant el 2010 s’han portat a terme dues reunions amb els tècnics de les oficines de turisme de 
la Garrotxa amb el clar objectiu de treballar conjuntament amb la posada en comú d’estratègies, 
eines i instruments per la millora de la gestió interna com per millorar el servei al visitant, oferint 
una informació homogènia i de qualitat. 
    
13 octubre de 201013 octubre de 201013 octubre de 201013 octubre de 2010    
    
Ordre del dia: 
1. Estand de la Garrotxa (Turisme Garrotxa) per Sant Lluc i Expobages.  
2. Recull estadístiques de visitants i ocupació 
3. Nou reglament Oficines de Turisme de Catalunya 
4. Itineraris d' Itinerànnia 
5. Proposta de visites conjuntes: 
    - Molló Parc: Parc d'animals a la Vall de Camprodón 
    - Casa Marcial : habitatge d'ús Turístic a Besalú 
 
Assistents: 
Silvana Pau (OT Olot) 
Sílvia Torreño (OT Sant Feliu de Pallerols) 
Mª Dolors Frigolé (OT Sta. Pau) 
Turina Serra (Turisme Garrotxa) 
Montse Padrosa (Turisme Garrotxa) 
    
15 de desembre15 de desembre15 de desembre15 de desembre    
    
Ordre del dia: 
Proposta de calendari de reunions i visites 2011 
2. Ubicació punts digitals d’informació turística 
3. Recull d’estadístiques de visitants i ocupació 
4. Itinerànnia 
 
Assistents: 
Núria Valverde i Silvana Pau (OT d’Olot) 
Sílvia Torreño (OT Sant Feliu de Pallerols) 
Engràcia Canal (Centre d’informació del PNZVG) 
Mª Dolors Frigolé (OT Sta. Pau) 
Montse Coromina (OT Les Planes) 
Montse Padrosa (Turisme Garrotxa) 
Lourdes Sidebecas (OT Besalú) 
 

Calendari previstCalendari previstCalendari previstCalendari previst Gener - desembre 2010. 
Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Turisme Garrotxa, Ajuntaments, Taula de tècnics de turisme. 
PressupostPressupostPressupostPressupost    RRHH 
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ACTUACIÓ 64ACTUACIÓ 64ACTUACIÓ 64ACTUACIÓ 64    Ajustar i coordinar la Xarxa de Punts i Espais d’InformacióAjustar i coordinar la Xarxa de Punts i Espais d’InformacióAjustar i coordinar la Xarxa de Punts i Espais d’InformacióAjustar i coordinar la Xarxa de Punts i Espais d’Informació    

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S     

PPPPrincipi 5rincipi 5rincipi 5rincipi 5    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

AcAcAcActuació tuació tuació tuació 
5.115.115.115.11    

Xarxa de Punts d’Informació comarcal. 

OOOObjectius bjectius bjectius bjectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics 

Valorar anualment el grau de compliment dels compromisos que es deriven del fet de ser Punt 
d’informació comarcal. 
Incrementar en un 10% anual els establiments o oficines de turisme que formen part de la xarxa 
de Punts d’informació comarcal. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Els Punts i Espais d’Informació són equipaments turístics de fora i dins de l'àmbit del Parc Natural 
que ofereixen serveis d'informació sobre la totalitat del territori de la Garrotxa als seus clients 
d'una manera completa i personalitzada. 
 
El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i Turisme Garrotxa van crear conjuntament 
l’any 2001 aquesta Xarxa amb l'objectiu de millorar la informació als visitants, implicar en la 
gestió els equipaments turístics de la comarca i millorar l'oferta turística de la comarca. 

AccionsAccionsAccionsAccions    

L’any 2010 es va deixar de marge abans de la reestructuració de la xarxa, prevista finalment per 
l’any 2011, que diferenciarà entre Punts i Espais d’informació, amb l’objectiu de disposar de 
dues xarxes amb una tipologia d’atenció al client equiparable. 
 
2010:  3 nous Punts acreditats (la casa de colònies Mas Gircós, l'empresa de rutes en ase català 
Rucs i Someres i els apartaments El Prat). 
 
A 31 de desembre de 2010 la xarxa està formada per 55 Punts d’Informació55 Punts d’Informació55 Punts d’Informació55 Punts d’Informació i 3 Espais 3 Espais 3 Espais 3 Espais 
d’Informació.d’Informació.d’Informació.d’Informació. 

Col·laboradors i Col·laboradors i Col·laboradors i Col·laboradors i 
proproproproveïdorsveïdorsveïdorsveïdors    

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa; FES; TOSCA 

PressupostPressupostPressupostPressupost    1.450 euros 

CostCostCostCost    
Coordinació, elaboració de la memòria anual, dossier informatiu, placa, bústia de 
suggeriments…: 1.463,08 (TOSCA)    

Ingressos Ingressos Ingressos Ingressos     29 + IVA /any  per equipament acreditat 
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ACTUACIÓ 65ACTUACIÓ 65ACTUACIÓ 65ACTUACIÓ 65    Reeditar l’agenda d’actes i esdeveniments de la GarrotxaReeditar l’agenda d’actes i esdeveniments de la GarrotxaReeditar l’agenda d’actes i esdeveniments de la GarrotxaReeditar l’agenda d’actes i esdeveniments de la Garrotxa    
Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    SERVEIS/ACTIVITATS/ESDEVENIMENTS 
Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    Ampliar la difusió dels actesi esdeveniments de la Garrotxa. 
DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    No s’ha reeditat ja que encara s’han tingut fullets suficients per aquest 2010. 

CronogramaCronogramaCronogramaCronograma Octubre 2010, Xarxa d’Oficines de Turisme, taula de tècnics 
Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Turisme Garrotxa  
PressupostPressupostPressupostPressupost    500 euros 
CostCostCostCost    0 euros 

ACTUACIO 66ACTUACIO 66ACTUACIO 66ACTUACIO 66    Calendaritzar els actes iCalendaritzar els actes iCalendaritzar els actes iCalendaritzar els actes i    esesesesdeveniments deveniments deveniments deveniments que es realitzin o de nova cque es realitzin o de nova cque es realitzin o de nova cque es realitzin o de nova creacióreacióreacióreació        

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S     

Principi 5Principi 5Principi 5Principi 5    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

CCCCETS 5.4ETS 5.4ETS 5.4ETS 5.4    Pla editorial 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics    

Elaborar un pla editorial (promocional i informatiu) dels materials turístics comarcals. 
Fer accessible la comunicació i la informació als col·lectius amb discapacitats físiques  psíquiques    

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Turisme Garrotxa ha continuat estant a la disposició de tots els ajuntaments i altres entitats 
organitzadores d’esdeveniments per assessorar-los sobre les dates més adequades per ser 
programats, tot evitant que coincideixin dos actes importants el mateix cap de setmana, i evitant 
que hi hagi caps de setmana sense activitats. 
La publicació del calendari i l’agenda d’actes a turismegarrotxa.com ajuda a tothom qui la 
consulta, a fer aquesta feina, no sent necessari en la major part d’ocasions el contacte amb 
l’equip tècnic de l’associació. 

CostCostCostCost    RRHH 
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ACTUACIÓ 67ACTUACIÓ 67ACTUACIÓ 67ACTUACIÓ 67    Comissió de seguiment de la CETS Comissió de seguiment de la CETS Comissió de seguiment de la CETS Comissió de seguiment de la CETS     
C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S     

Principi 2 Principi 2 Principi 2 Principi 2     Preparar i realitzar l’estratègia i el programa d’actuació de la CETS 

Actuació 2.4Actuació 2.4Actuació 2.4Actuació 2.4        Comissió tècnica de seguiment i coordinació de la CETS 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics 

Establir un òrgan de seguiment i coordinació de la CETS 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    
Grup de treball format per representants de tots els ens relacionats amb les actuacions de la 
CETS destinat a elaborar la memòria d’actuacions 2005-2010 i a la definició del nou programa 
d’actuacions 2010-2015. 

AccionsAccionsAccionsAccions    

Al llarg de 2010 la comissió es va reunir en 5 ocasions:  24 de febrer, 8 d’abril, 5 de maig i 9 de 
juny i 20 de desembre. La comissió de la CETS està formada per diversos representants de les 
principals entitats relacionades amb la Carta. Els temes tractats: 
- Seguiment de les actuacions incloses en el període 2006-2010 
- Seguiment empreses acreditades amb la CETS 
- Definir proposta d’estudi de l’impacte socioeconòmic del sector turístic en el període de la CETS 
- Definir proposta de l’ estudi de l’impacte ambiental 
- Procés de renovació de la CETS 2010-2015 

Agents ImplicAgents ImplicAgents ImplicAgents Implicatsatsatsats    Membres de la comissió tècnica 

ACTUACIÓ 68ACTUACIÓ 68ACTUACIÓ 68ACTUACIÓ 68    Assistència a Taules de Turisme municipals Assistència a Taules de Turisme municipals Assistència a Taules de Turisme municipals Assistència a Taules de Turisme municipals     
Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    PARTICIPACIÓ 
Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    Participar en els diversos fòrums de debat sobre turisme existents a la comarca d’àmbit municipal 

DescriDescriDescriDescripciópciópciópció    

Aquest any 2010 s’ha assistit a diferents reunions de Taules de Turisme existents en diferents 
municipis concretament : 

- 22 de març ,Taula de Turisme de Santa Pau on s’hi van tractar entre altres temes el pla 
estratègic de Turisme al municipi. 

- 8 de juny , Taula de comerç, fires i turisme d’Olot, on s’hi van tractar les activitats d’estiu 
programades, valoració de la fira Expobages a Manresa, el camí de Sant Jaume i el 
projecte de reunions entre volcans. 

- 30 de setembre, Taula de comerç, fires i turisme d’Olot, on s’hi van tractar la valoració de 
la temporada d’estiu, seguiment del projecte REV, Taller ocupacional d’agents turístics, 
Destinació de Turisme familiar, rutes d’Itinerànnia i estand a la Fira de St Lluc. 

CronogramaCronogramaCronogramaCronograma Tot l’any 
Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Turisme Garrotxa  
PressupostPressupostPressupostPressupost    0 euros 
CostCostCostCost    RRHH 
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ACTUACIO 69ACTUACIO 69ACTUACIO 69ACTUACIO 69    Coordinació de la formació del sector turísticCoordinació de la formació del sector turísticCoordinació de la formació del sector turísticCoordinació de la formació del sector turístic    

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S     

Principi 7Principi 7Principi 7Principi 7    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

ActuacióActuacióActuacióActuació    
7.1.17.1.17.1.17.1.1    

Pla anual de formació per a professionals del turisme a la Garrotxa. 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics 

Elaborar un pla de formació anual per als professionals del turisme de la comarca de la Garrotxa. 
 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Anualment des de la Fundació d’Estudis Superiors es coordina el Consell Tutor de Turisme del 
qual Turisme Garrotxa en forma part per poder fer seguiment de la formació en matèria de 
Turisme i planificar la formació anual que s’impartirà des de la Fes per aquest sector en concret. 
Aquest any 36 persones van passar per algun dels onze cursos del Programa de formació 
turística i educativa pel coneixement de la Garrotxa –quatre van realitzar tots els cursos-, i trenta-
quatre persones més van assistir a les sessions de formació permanent. 
 
Aquesta era la primera vegada que l’oferta de cursos per al sector turístic de la comarca es 
programava en format de cursos breus, que es podien realitzar independentment els uns dels 
altres. El resultat va ser positiu en el sentit que hi van participar més persones i més empreses 
que en anys anteriors. Aquest nou format manté la possibilitat d’acreditar una empresa com a 
punt d’informació comarcal o presentar-se a les proves per ser guia del PNZVG.  
 
L’objectiu d’aquest programa és capacitar els professionals del turisme que treballen –o volen 
treballar- a la comarca i millorar la qualitat dels serveis turístics que s’hi ofereixen. 
 
Mòdul específic per a Punts i EspaisMòdul específic per a Punts i EspaisMòdul específic per a Punts i EspaisMòdul específic per a Punts i Espais (3 h. de formació). Hi van participar 10 alumnes: cinc 
d’empreses i cinc a títol individual. 
Història i cultura de la Garrotxa IHistòria i cultura de la Garrotxa IHistòria i cultura de la Garrotxa IHistòria i cultura de la Garrotxa I (3 h. de formació). Hi van participar 13 alumnes: set 
d’empreses i sis a títol individual. 
Geologia i vulcanisme IGeologia i vulcanisme IGeologia i vulcanisme IGeologia i vulcanisme I (3 h. de formació). Hi van participar 13 alumnes: set d’empreses i sis a 
títol individual. 
Els espais naturals de la Garrotxa IEls espais naturals de la Garrotxa IEls espais naturals de la Garrotxa IEls espais naturals de la Garrotxa I (3 h. de formació). Hi van participar 15 alumnes: vuit 
d’empreses i set a títol individual. 
Mòdul específic de bones pràctiquesMòdul específic de bones pràctiquesMòdul específic de bones pràctiquesMòdul específic de bones pràctiques (3 h. de formació). Hi van participar 14 alumnes: set 
d’empreses, sis a títol individual i un d’una administració. 
Atenció al visitantAtenció al visitantAtenció al visitantAtenció al visitant (3 h. de formació). Hi van participar 15 alumnes: dotze d’empreses, un d’un 
museu i dos a títol individual. 
Els espais naturals de la Garrotxa IIEls espais naturals de la Garrotxa IIEls espais naturals de la Garrotxa IIEls espais naturals de la Garrotxa II (3 h. de formació). Hi van participar 12 alumnes: sis 
d’empreses, cinc a títol individual i un d’una administració. 
Educació en valorsEducació en valorsEducació en valorsEducació en valors (3 h. de formació). Hi van participar 10 alumnes: sis a títol individual, tres 
d’empreses i un d’una administracions. 
Història i cultura de la Garrotxa IIHistòria i cultura de la Garrotxa IIHistòria i cultura de la Garrotxa IIHistòria i cultura de la Garrotxa II (3 h. de formació). Hi van participar 13 alumnes: vuit a títol 
individual, quatre d’empreses i un d’una administració. 
Geologia i vulcanisme IIGeologia i vulcanisme IIGeologia i vulcanisme IIGeologia i vulcanisme II (3 h. de formació). Hi van participar 13 alumnes: set a títol individual, 
cinc d’empreses i un d’una administracions. 
Mòdul específic per a GuiesMòdul específic per a GuiesMòdul específic per a GuiesMòdul específic per a Guies (3 h. de formació). Hi van participar 12 alumnes: sis a títol 
individual, cinc d’empreses i un d’una administració. 
Sessions de formació permanentSessions de formació permanentSessions de formació permanentSessions de formació permanent (6 h. de formació): Besalú i Vies Verdes. 23 participants. / Vall 
d’en Bas i Camí Ral. 25 participants. 

Agents ImplicatsAgents ImplicatsAgents ImplicatsAgents Implicats    Turisme Garrotxa, Fundació d’Estudis Superiors d’Olot 
CostCostCostCost    505 Euros (30% de descompte a les matrícules dels socis i STA) 
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ACTUACIÓ 70ACTUACIÓ 70ACTUACIÓ 70ACTUACIÓ 70    
Reunions dels tècnics de les comarques gironines i el Patronat deReunions dels tècnics de les comarques gironines i el Patronat deReunions dels tècnics de les comarques gironines i el Patronat deReunions dels tècnics de les comarques gironines i el Patronat de    
Turisme Costa Brava GironaTurisme Costa Brava GironaTurisme Costa Brava GironaTurisme Costa Brava Girona    

Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    PARTICIPACIÓ 

Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    Participar en els diversos fòrums de debat sobre turisme existents a la comarca d’àmbit municipal 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

 
S’ha participat de forma activa a les reunions dels tècnics de turisme de les comarques gironines 
amb membres del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, en les quals s’han tractat, entre altres 
temes, qüestions relacionades amb la promoció del sector turístic, valoració de l’assistència a 
fires, material promocional, noves tecnologies, projectes concrets de cada comarca, projectes 
conjunts i el seu finançament. 
 
15 de gener, reunió al Consell Comarcal del Gironès 
9 d’abril, reunió al Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
11 de juny, reunió al Consell Comarcal de la Selva 
3 de desembre, reunió al Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
 

CronogramaCronogramaCronogramaCronograma Tot l’any 
Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Turisme Garrotxa  
PressupostPressupostPressupostPressupost    0 euros 
CostCostCostCost    RRHH 

ACTUACIO 71ACTUACIO 71ACTUACIO 71ACTUACIO 71    Col·laboració amb el Sistema d’Informació Geogràfica Comarcal (SITGAR)Col·laboració amb el Sistema d’Informació Geogràfica Comarcal (SITGAR)Col·laboració amb el Sistema d’Informació Geogràfica Comarcal (SITGAR)Col·laboració amb el Sistema d’Informació Geogràfica Comarcal (SITGAR)    

ÀÀÀÀmbit de resultatmbit de resultatmbit de resultatmbit de resultat    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    Disposar d’una única base de dades de cartografia comarcal relacionada amb Itinerànnia. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

El Consorci de Medi Ambient i Salut  Pública de la Garrotxa (SIGMA) disposa d’un Sistema 
d’Informació Geogràfica, que conté diverses capes d’informació provinents de diferents àmbits 
(urbanisme, medi ambient, serveis...). 
 
Aquest ens va sol·licitar a Turisme Garrotxa la informació georeferenciada de la xarxa de senders 
Itinerànnia, per tal de poder-la incorporar al seu Sistema d’Informació Geogràfica i poder-la tenir 
en compte en totes les intervencions que es realitzin sobre el territori. 
 
Des de Turisme Garrotxa, aprofitant la preparació dels plecs tècnic i administratiu per al Routing 
d’Itinerànnia, es va incorporar la petició de disposar d’un servei wms. L’empresa subministradora 
del Routing hi va començar a treballar, juntament amb la resta d’aspectes del Routing, amb la 
previsió de tenir el servei muntat al llarg de 2011. 

Agents ImplicatsAgents ImplicatsAgents ImplicatsAgents Implicats    Turisme Garrotxa, Consorci SIGMA, Sitem Cartografia 

PressupostPressupostPressupostPressupost    0 € 

     
CostCostCostCost    RRHH 
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Altres actuacions no previstes    

 
 
 

    Reunions Marca PirineusReunions Marca PirineusReunions Marca PirineusReunions Marca Pirineus    
Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    PARTICIPACIÓ 

Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    
Participacar en els diversos fòrums de debat sobre turisme existents a la comarca d’àmbit 
municipal 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Aquest any s’han iniciat les reunions de la Marca Pirineus, aquestes hi assisteixen representants 
de totes les comarques de Pirineus, representants de les diputacions de Girona, Barcelona i Lleida, 
representants de la Vall d’Aran i de l’IDAPA. 
 
Aquestes reunions i totes les accions que es porten a terme des de la marca estan coordinades 
per una secretaria tècnica i consensuades amb tots els representants abans esmentats. Turisme 
Garrotxa hi assisteix com a representant de la comarca de la Garrotxa. 
 
Reunions: 

- 3 de novembre al Consell Comarcal de la Cerdanya, els temes tractats van ser la 
presentació de cada comarca integrant a la marca, el pla d’acció de la marca de l’any 
2010, i una sessió de treball per definir les 99 experiències dels Pirineus, “Pirineus 
Highlights”, 10 itineraris supracomarcals, la informació a incloure al mapa Pirineus i el 
Newsletter Pirineus. 

- 13 de desembre a l’oficina de Turisme del Solsonès, els temes tractats van ser, estat de 
les accions de la marca de l’any 2010, el Mapa Pirineus, el llibre de viatge, les millors 
experiències dels Pirineus, la definició dels “ Pirineus Highlights”, els itineraris 
supracomarcals i  algunes propostes per l’any 2010 
 

CronogramaCronogramaCronogramaCronograma Novembre i desembre 
Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Turisme Garrotxa  
PressupostPressupostPressupostPressupost    0 euros 
CostCostCostCost    RRHH 

 

    Atenció als mitjans de comunicacióAtenció als mitjans de comunicacióAtenció als mitjans de comunicacióAtenció als mitjans de comunicació    

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S     

Principi 5Principi 5Principi 5Principi 5    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

Actuació Actuació Actuació Actuació 
5.125.125.125.12    

Programa de difusió interna. 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics 

Difondre a la població local les actuacions que es realitzin de productes que se’n derivin (estudis, 
diagnosis, productes.) 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

S’ha atès als següents mitjans sobretot per informar-los de l’ocupació, estat de les actuacions de 
Turisme Garrotxa i diferents esdeveniments. 

- Ràdio Olot 
- Olot TV 

CostCostCostCost    Hores de RRHH 
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Línia estratègica 4: Línia estratègica 4: Línia estratègica 4: Línia estratègica 4:     
Reelaborar el model organitzatiu, Reelaborar el model organitzatiu, Reelaborar el model organitzatiu, Reelaborar el model organitzatiu, 
personal i social de Turisme Garrotxa.personal i social de Turisme Garrotxa.personal i social de Turisme Garrotxa.personal i social de Turisme Garrotxa.    
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ACTUACIÓ 72ACTUACIÓ 72ACTUACIÓ 72ACTUACIÓ 72        Coordinar el Consell Consultiu de Turisme Garrotxa Coordinar el Consell Consultiu de Turisme Garrotxa Coordinar el Consell Consultiu de Turisme Garrotxa Coordinar el Consell Consultiu de Turisme Garrotxa     
C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S     

Principi 1Principi 1Principi 1Principi 1    Treballar en col·laboració 

Actuació 1.2Actuació 1.2Actuació 1.2Actuació 1.2    Pla estratègic i de finançament de Turisme Garrotxa 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics 

Elaborar  un pla estratègic i de finançament de Turisme Garrotxa pel període 2006-2010 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    
Avaluació de les accions executades de Turisme Garrotxa i definició de futur a nivell 
d’organització i de finançament. 

AccionsAccionsAccionsAccions    

L’objectiu d’implantar un òrgan com el Consell Consultiu fou: 
 
-En primer lloc, aconseguir que les decisions sobre les actuacions que es portin a terme 
vinculades amb el desenvolupament turístic de la comarca, tinguin el màxim suport polític i 
social a través del consens dels membres públics i privats d’aquest consell consultiu. 

 
-En segon lloc, es vol millorar el seu finançament, l'eficàcia de les línies de treball actuals i establir 
una col·laboració més estreta amb tots els agents de la comarca que tractin temes de turisme. 
 
Durant aquest any 2010 el Consell Consultiu es va reunir una vegada el dia 27 d’abril a proposta 
de la Junta de Turisme Garrotxa per tractar l’estratègia de futur de Turisme Garrotxa 2010-2013. 
En aquesta reunió es va exposar la proposta de futur de Turisme Garrotxa i el seu finançament a 
tres anys vista. Aquesta va ser aprovada, per la majoria de membres, excepte per l’Associació de 
Turisme Rural de la Garrotxa que no estava d’acord amb el plantejament econòmic. La Junta de 
Turisme Garrotxa treballarà perquè la proposta sigui acceptada per la totalitat dels membres 
abans de portar-la a aprovar a l’Assemblea. 
En sintesis la proposta exposa un major grau d’autofinançament amb un esforç econòmic per 
part de tots els socis, assumint el 66,66 % de les actuacions mínimes i estructura per part del 
sector públic i un 33,33% el sector privat. Aquests dos percentatges repartits entre els socis 
públics (ajuntaments, Consell Comarcal,PNZVG i Consorci Alta Garrotxa) i els socis privats     
(associacions del sector, Hostalatge, càmpings, Turisme Rural...) 
 
Turisme Garrotxa, a més de desenvolupar les tasques administratives i de gestió, coordina la 
preparació, la convocatòria, organització i seguiment posterior d’aquest Consell Consultiu. 

Membres del Membres del Membres del Membres del 
Consell ConsultiuConsell ConsultiuConsell ConsultiuConsell Consultiu    

President del Consell Comarcal 
President de Turisme Garrotxa 
Alcalde d'Olot 
Alcalde de Besalú 
Alcalde de la Vall de Bianya 
Alcaldessa de l'Ajuntament de les Preses 
Alcalde de la Vall d'en Bas 
Alcalde de Sant Feliu de Pallerols 
Alcaldessa de Santa Pau 
Alcalde de Sant Joan les Fonts 
Alcalde de Montagut i Oix 
Alcalde de les Planes d’Hostoles 
Director del Parc Natural 

President del Consorci de l'Alta Garrotxa 
President de l'Associació d'Hostalatge de la 
Garrotxa 
President de Cuina Volcànica 
Presidenta Associació Turisme Rural Garrotxa 
President Associació d'Activitats Turístiques de 
la Garrotxa 
Presidenta de Verd Volcànic (associació 
d'entitats d'educació ambiental) 
Gerent de Turisme Garrotxa 
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ACTUACIÓ 74ACTUACIÓ 74ACTUACIÓ 74ACTUACIÓ 74    Mantenir un contacte directe i constant amb els socis i membres deMantenir un contacte directe i constant amb els socis i membres deMantenir un contacte directe i constant amb els socis i membres deMantenir un contacte directe i constant amb els socis i membres de    

Turisme Garrotxa Turisme Garrotxa Turisme Garrotxa Turisme Garrotxa     
Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    Planificació i avaluació 
Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    Millorar la gestió de Turisme Garrotxa. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

S’ha mantingut un contacte directe amb els membres de l’associació a través de reunions, 
trobades i intercanvis d’opinions per copsar la seva percepció i els suggeriments en determinades 
accions desenvolupades per l’Associació .  
Aquest any s’ha realitzat les reunions i trobades següents: 
 

- 1de febrer, reunió amb la presidenta de l’Associació de Turisme Rural Garrotxa i 
membres de la junta per acostar posicions entre ambues associacions i conèixer de la mà 
del president i vicepresident de Turisme Garrotxa les linies de treball de l’Associació. 

- 3 de febrer, reunió amb l’alcalde i regidora de cultura per explicar el projecte Itinerànnia i 
resoldre alguns punts de la xarxa. 

- 4 de febrer, reunió amb l’ajuntament de Sant Joan les Fonts per concretar el projecte de 
l’itinerari de les Fonts que segueix el model de senyalització d’Itinerànnia. 

- 25 de febrer, assistència al Ple de l’ajuntament d’Argelaguer per explicar el pla d’actuació 
de Turisme Garrotxa 

- 28 d’abril, reunió amb l’alcalde de Castellfollit de la Roca per parlar de diferents projectes 
de l’ajuntament. 

- 12 de maig, assistència amb la presidenta de l’Associació de Turisme Rural de la Garrotxa 
a la 1a reunió convocada per Turisme Rural Girona per explicar el procés de 
categorització de les cases rurals. 

- 13 de maig, reunió amb l’alcaldessa de Santa Pau per resoldre el tema econòmic de 
l’ajuntament amb Turisme Garrotxa 

- 25 maig, assistència a la Junta de l’Associació d’Allotjaments Rurals de la Garrotxa per 
tractar diversos temes sobre les actuacions de Turisme Garrotxa i sobre normativa dels 
habitatges d’ús turístic. 

- 7 de juny, assistència a l’Assemblea de l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa per 
explicar el pla d’actuació 2010 de Turisme Garrotxa 

- 16 de juny, assistència a l’Assemblea de l’Associació de Turisme i Comerç de la Vall d’en 
Bas per explicar el pla d’actuació 2010 de Turisme Garrotxa 

Calendari previstCalendari previstCalendari previstCalendari previst Tot l’any 
Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Turisme Garrotxa i socis de Turisme Garrotxa 
PressupostPressupostPressupostPressupost    RRHH 

ACTUACIÓ 73ACTUACIÓ 73ACTUACIÓ 73ACTUACIÓ 73    SeguimSeguimSeguimSeguiment de l’Estratègia de Finançament ent de l’Estratègia de Finançament ent de l’Estratègia de Finançament ent de l’Estratègia de Finançament a tres anys a tres anys a tres anys a tres anys     
C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S     

Principi 1Principi 1Principi 1Principi 1    Treballar en col·laboració 

Actuació 1.2Actuació 1.2Actuació 1.2Actuació 1.2    Pla estratègic i de finançament de Turisme Garrotxa 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics 

Elaborar  un pla estratègic i de finançament de Turisme Garrotxa pel període 2006-2010 
 

DecripcióDecripcióDecripcióDecripció    

S’ha creat una comissió integrada per membres de la Junta de Govern de Turisme Garrotxa que 
ha estat treballant amb una proposta de finançament estratègic a tres anys vista i que es va 
presentar en la reunió del mes d’abril del Consell Consultiu de Turisme Garrotxa. 
Aquesta proposta en sintesis proposa un major grau d’autofinançament amb un esforç 
econòmic per part de tots els socis, assumint el 66,66 % de les actuacions mínimes i estructura 
per part del sector públic i un 33,33% el sector privat. Aquests dos percentatges repartits entre 
els socis públics (ajuntaments, Consell Comarcal,PNZVG i Consorci Alta Garrotxa) i els socis 
privats (associacions del sector, Hostalatge, càmpings, Turisme Rural...) 
 
La Junta de Turisme Garrotxa treballarà perquè la proposta sigui acceptada per la totalitat dels 
membres abans de portar-la a aprovar a l’Assemblea i fer els retocs que calgui. 
 

Col.laboradors Col.laboradors Col.laboradors Col.laboradors     Comissió de finançament: Fina Soler, Gerard Xifra, David Muñoz , Jordi Güell i Turina Serra 

CostCostCostCost    RRHH 
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ACTUACIÓ 75ACTUACIÓ 75ACTUACIÓ 75ACTUACIÓ 75    Editar el catàleg de serveis als associatsEditar el catàleg de serveis als associatsEditar el catàleg de serveis als associatsEditar el catàleg de serveis als associats    
Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    Comunicació 
OOOObjectiu específicbjectiu específicbjectiu específicbjectiu específic    Millorar la transparència i el coneixement de les actuacions de Turisme Garrotxa. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

Editar una guia dels serveis que presta Turisme Garrotxa als socis i empreses turístiques per 
facilitar el coneixement de l’entitat i divulgar la seva tasca. 
Durant l’any 2009 s’ha treballat en el contingut d’aquest catàleg. El disseny i impressió es preveia 
pel 2010. Aquesta acció no s’ha portat a terme degut a la concreció del document. 

Calendari previstCalendari previstCalendari previstCalendari previst Any 2010 
Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Turisme Garrotxa 
PressupostPressupostPressupostPressupost    1.500 euros 

 
ACTUACIÓ 76ACTUACIÓ 76ACTUACIÓ 76ACTUACIÓ 76    Redactar el reglament intern de Turisme GarrotxaRedactar el reglament intern de Turisme GarrotxaRedactar el reglament intern de Turisme GarrotxaRedactar el reglament intern de Turisme Garrotxa    
Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    Normatives i processos 

Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    
Dotar Turisme Garrotxa d’un document de referència que desenvolupi i concreti el funcionament 
de l’associació amb més detall del que ho fan els estatuts de l’entitat. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

S’ha constituït una comissió de redacció del reglament de règim intern, que ha iniciat la redacció 
del document, amb l’objectiu que es pugui aprovar parcialment a principis de 2011. 
 
La comissió ha anat presentant les propostes de redactat a la Junta de Turisme Garrotxa, que ha 
anat supervisant l’evolució dels treballs de la comissió. 

Calendari previstCalendari previstCalendari previstCalendari previst Abril – desembre 2010. 
Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Membres de la comissió: Josep M. Prats, David Muñoz ,Turina Serra i David Curós 
PressupostPressupostPressupostPressupost    RRHH 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIÓ 77ACTUACIÓ 77ACTUACIÓ 77ACTUACIÓ 77    
Establir un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i elEstablir un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i elEstablir un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i elEstablir un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i el    
Departament de Medi AmbientDepartament de Medi AmbientDepartament de Medi AmbientDepartament de Medi Ambient    

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S     

Principi 1Principi 1Principi 1Principi 1    Treballar en col·laboració 

Actuació 1.3Actuació 1.3Actuació 1.3Actuació 1.3    
Acord de col·laboració entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Consell Comarcal 
de la Garrotxa 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics 

Signar un acord entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Consell Comarcal de la 
Garrotxa per formalitzar el seu suport i fixar la seva aportació econòmica. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    
Signatura d’un compromís de col·laboració econòmica entre el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge i el Consell Comarcal per garantir l’aportació econòmica del Parc Natural a través 
d’aquest Departament i l’execució de la Carta Europea del Turisme Sostenible de 2006 a 2010. 

AccionsAccionsAccionsAccions    

Després de diverses reunions entre el President del Consell Comarcal de la Garrotxa i la Directora 
de Medi Natural del DMAH, aquest 2010 es va arribar a formalitzar el compromís del 
Departament, a través d’una subvenció directe concedida al Consell Comarcal de la Garrotxa de 
24.000 euros, per gestionar, coordinar i executar diverses accions incloses en el pla d’actuació de 
la CETS.  
Un cop s’ha justificat per part de Turisme Garrotxa l’execució d’aquestes accions, queda pendent 
el cobrament per part del Consell  per transferir-lo després a Turisme Garrotxa per la tasca feta. 

CostCostCostCost    RRHH 
Subvencions Subvencions Subvencions Subvencions     24.000 euros 
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ACTUAACTUAACTUAACTUACIÓ 80CIÓ 80CIÓ 80CIÓ 80    Revisió de procediments Revisió de procediments Revisió de procediments Revisió de procediments     
Àmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultatÀmbit de resultat    Processos 

Objectiu específicObjectiu específicObjectiu específicObjectiu específic    Actualitzar i millorar els procediments 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    
Si bé s’han creat dos procediments destinats a les oficines de turisme per tal que puguin publicar 
notícies i esdeveniments a turismegarrotxa.com, aquesta acció no s’ha dut a terme en l’abast que 
estava previst que tingués. 

Calendari previstCalendari previstCalendari previstCalendari previst Març - desembre 2010 
Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats    Turisme Garrotxa 
PressupostPressupostPressupostPressupost    0 euros 

 

ACTUACIÓ 78ACTUACIÓ 78ACTUACIÓ 78ACTUACIÓ 78    Renovar la Carta Europea de Turisme SostenibleRenovar la Carta Europea de Turisme SostenibleRenovar la Carta Europea de Turisme SostenibleRenovar la Carta Europea de Turisme Sostenible    

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S

C
ET
S     

Principi 7Principi 7Principi 7Principi 7    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure) 

Actuació Actuació Actuació Actuació 
7.117.117.117.11    

Pla anual de formació per a professionals del turisme a la Garrotxa. 

Objectius Objectius Objectius Objectius 
específicsespecíficsespecíficsespecífics 

Elaborar un pla de formació anual per als professionals del turisme de la comarca de la Garrotxa. 
Executar el pla de formació anual per als professionals del turisme de la comarca de la Garrotxa. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    
El desenvolupament de la CETS necessita d’un seguiment que permeti analitzar l'estat en què es 
troba el desenvolupament del Programa d’Actuacions 2006-2011 desenvolupat fins el moment i 
començar a plantejar-ne la renovació pel període 2011-2015. 

AccionsAccionsAccionsAccions    

L’any 2010 s’ha participat en l’elaboració dels primers esbossos del procés de renovació de la 
CETS 2011-2016, que s’iniciarà l’any vinent (2011). En concret, s’ha planificat els passos que 
s’hauran de seguir a nivell d’aprovació de documents a les diverses entitats implicades en la 
CETS, per tal que formalment el procés d’implicació activa i compromís de les entitats sigui el 
màxim de ferm possible. 
 
Aquest esbós creat l’any 2010 es desenvoluparà durant l’any 2011, que serà l’any en que es 
duran a terme els treballs de renovació de la CETS pròpiament dits (jornades...). 

ProveïdorsProveïdorsProveïdorsProveïdors    Turisme Garrotxa, Comissió de seguiment de la CETS. 

CostCostCostCost    RRHH 

ACTUACIÓ 79ACTUACIÓ 79ACTUACIÓ 79ACTUACIÓ 79    Formació tècnicsFormació tècnicsFormació tècnicsFormació tècnics    
DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Assistència a cursos, jornades i seminaris per a la formació dels tècnics de l’associació. 

AccionsAccionsAccionsAccions    

- Jornada sobre innovació i emprenedoria en el turismeJornada sobre innovació i emprenedoria en el turismeJornada sobre innovació i emprenedoria en el turismeJornada sobre innovació i emprenedoria en el turisme (Escola de l’Administració Pública de 
Catalunya): 17 de febrer: Turina Serra 
- Curs de manipulació d’alimentsCurs de manipulació d’alimentsCurs de manipulació d’alimentsCurs de manipulació d’aliments: 11 de maig: Turina Serra, David Curós i Montse Padrosa 
- Formació Riscos laboralsFormació Riscos laboralsFormació Riscos laboralsFormació Riscos laborals: 26 de maig: Turina Serra, David Curós i Montse Padrosa 
- Jornades Euroregionals de Turisme i CulturaJornades Euroregionals de Turisme i CulturaJornades Euroregionals de Turisme i CulturaJornades Euroregionals de Turisme i Cultura: 17 i 18 de juny: Turina Serra 
- X Seminari de Turisme Rural a Catalunya. Perspectiva 2020X Seminari de Turisme Rural a Catalunya. Perspectiva 2020X Seminari de Turisme Rural a Catalunya. Perspectiva 2020X Seminari de Turisme Rural a Catalunya. Perspectiva 2020:  El tema central d'enguany era el 
futur: què passarà en els propers deu anys amb un sector que ha crescut molt ràpidament i que 
ja pot començar a considerar-se madur en el sentit negatiu del terme -perquè es detecten 
símptomes d’estandardització-, però també en el positiu, perquè és un segment cada vegada 
més professional: 20 octubre: Turina Serra, David Curós i Montse Padrosa 
- Curs xarxes socialsCurs xarxes socialsCurs xarxes socialsCurs xarxes socials aplicada al Turisme Rural: 9 de novembre:  Turina Serra i Montse Padrosa 
- Jornada Tècnica “Internet 2.0 i les xarxes socials, claus del negoci turístic actualJornada Tècnica “Internet 2.0 i les xarxes socials, claus del negoci turístic actualJornada Tècnica “Internet 2.0 i les xarxes socials, claus del negoci turístic actualJornada Tècnica “Internet 2.0 i les xarxes socials, claus del negoci turístic actual: 30 de 
novembre:  Turina Serra, David Curós i Montse Padrosa 
 

ProveïdorsProveïdorsProveïdorsProveïdors    Fundació d’Estudis Superiors d’Olot 
CostCostCostCost    0 euros 
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 Foto: reunió Club Ecoturismo a Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIÓ 81ACTUACIÓ 81ACTUACIÓ 81ACTUACIÓ 81    PPPParticipació i col·laboraciarticipació i col·laboraciarticipació i col·laboraciarticipació i col·laboracióóóó    amb entitatsamb entitatsamb entitatsamb entitats        

DDDDescripcióescripcióescripcióescripció    
Col·laboració amb diferents entitats de la comarca per tal d’influir en què les accions que es 
desenvolupin en el territori en matèria de turisme respectin els objectius marcats en l’estratègia 
de la Carta Europea de Turisme Sostenible.  

AccionsAccionsAccionsAccions    

- Fundació Garrotxa Líder: Juntes de Govern:  22 de febrer, 24 de maig i 1 de desembre 
- Fundació Garrotxa Líder: Reunió focus grup per treballar l’estratègia de la fundació: 22, 23 i 24 
de novembre 
- Club de Ecoturismo de la CETS: 19 de maig, 15 de desembre Madrid. Ministerio de Turismo - 
Turespaña 
- Consorci de Normalització lingüística amb les parelles lingüístiques 
- Consorci de Serveis Socials preparant propostes per realitzar Jornades de treball internes. 

CostCostCostCost    RRHH 



 

 

90 

 
 

Junta de Govern Junta de Govern Junta de Govern Junta de Govern  
    

 Acords de les JuntesAcords de les JuntesAcords de les JuntesAcords de les Juntes    

18-01-2010 

- Polir els gràfics i mostrar-los a la propera junta, just abans del Consell Consultiu. 
- Revisar bé les xifres i presentar-les a la propera junta. 
- Sol·licitar pressupostos per valorar a possibilitat de fer una tirada superior i editar la guia cada any i 
mig. 
- Cedir un peu de publicitat gratuïta al número 18 de la guia Tot Garrotxa i diverses guies a 
l’Agrupació de Cases de Colònies de la Garrotxa per tal que aquesta pugui fer el mailing. 

22-02-2010 

- S’aproven els ajustaments del pressupost referent a les quotes dels socis públics i privats 
- Destinar l’import de la central de reserves a la partida de millores web 
- Ampliar el programa Descobreix la Garrotxa de Setmana Santa a Setmana Santa (2010-2011) 
- Crear una comissió que el redacti el reglament intern, formada per Josep Maria Prats, David Muñoz i 
Mireia Tresserras. 
- Regularitzar el compte dels Pactes Territorials, si es tenen les dades definitives pel tancament anual. 
- Fer una assemblea ordinària el 29 de març per abordar el pla de finançament a banda dels temes 
habituals (memòria, pla d’actuació, etc) 
- Els membres de Junta revisaran la memòria per poder-la aprovar a la propera Junta amb els canvis 
oportuns. 

22-03-2010 

- Aprovar el pressupost i el pla d’actuació 2010 per unanimitat i sense cap esmena. 
- Aprovar el tancament comptable, de 837,70 euros en positiu per unanimitat i sense cap esmena. 
- En aquest punt no hi ha acords. 
- Eliminar part dels continguts de la memòria de sostenibilitat que s’incloïen a la memòria 
d’actuacions de 2009, canviar “Declaració de la direcció” per “Declaració de la Junta de Govern”, 
canviar els conceptes “presidència”, “vicepresidència”, etc, per “president”, vicepresident”, eliminar 
l’apartat “La CETS a les empreses turístiques” i afegir el pressupost que hi havia assignat a totes les 
actuacions, excepte a les no executades. 
- Canviar el text de la convocatòria que diu “els STA poden assistir a l’Assemblea amb veu però no 
amb vot” per un de més positiu, com “us convidem a assistir a l’Assemblea”. 
- Aprovar la proposta d’ordre del dia de l’Assemblea general de socis, tot afegint a la convocatòria 
una nota indicant que al final de l’Assemblea es presentarà la guia Tot Garrotxa i el Descobreix la 
Garrotxa. 
- Recalcar als vals dels tastets que només es donarà el tastet si es va a dinar o a sopar a qualsevol dels 
restaurants que apareixen al mapa. 
- Fer la formació permanent sobre el Descobreix la Garrotxa després de Setmana Santa 

19-04-2010 

- Mantenir una reunió amb Toni Xifre. 
- Mantenir trobades tècniques amb els municipis petits. 
- Incorporar diverses modificacions a la proposta de text de “declaració de la junta”. 
- Expressar el suport de la Junta cap a la proposta de Josep Maria Prats d'organització d'unes jornades 
europees d'Europarc a la Garrotxa. 
- Posposar el debat sobre aquest punt de l'ordre del dia a la propera reunió. 
- Incorporar al Flaixos una valoració mensual interpretada de les estadístiques del web. 
- En aquest punt no hi ha acords 
- Adherir-se a l'acord marc amb Localret al que ha arribat el Consell Comarcal de la Garrotxa. 
- Seguir l'ordre del dia i deixar pel torn obert de paraules tots aquells temes que no es tractin en els 
punts de l'ordre del dia. Comentar aquest acord a la propera Junta de Govern i assignar un membre 
de la Junta com a moderador. 

17-05-2010 
- Aprovar el document inicial per a la renovació de la Carta Europea del Turisme 
Sostenible 2011-2015. 
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21-06-2010 

- Passar les estadístiques de valoració de les visites guiades del descobreix per correu electrònic a tots 
els membres de la Junta i posar-ho als flaixos 
- Treballar en la idea de prioritzar en organitzar un fam trip o press trip de cara a 2011 i disminuir el 
pressupost de fires. 
- Presentar la iniciativa de l’acreditació de les empreses CETS als premis GI 
- Abaixar el 5 % del sou al personal de Turisme Garrotxa d’acord al reial decret – llei 8/2010, de maig 
de 2010. 
- Canviar la data de la propera junta del 26 de juliol al 23 d’agost. 

23-08-2010 

- Ratificar l’assistència de la Fira de Sant Lluc i a la Fira de Sant Miquel 2010 de Lleida 2011 
- Convocar una reunió de tècnics per definir un sistema de recollida 
de dades d’ocupació unificada. 
- Demanar pressupost reedició del Tot Garrotxa en català. 
- Convocar tècnics de turisme i polítics a la reunió de Punts Digitals. 
- Crear dos itineraris més al voltant de la xarxa de senders Itinerànnia 
que cobreixi els municipis que inicialment no s’han inclòs en aquesta fase. 
- Quedar el dia 15 de setembre a les 11.30h per treballar el reglament intern de Turisme Garrotxa 
amb els membres de la comissió. 

27-09-2010 
- Acordar el model de gestió presentat. 
- Crear una comissió que treballi la previsió de fires, famtrips i presstrips 2011. 

29-11-2010 

- Completar el document amb les esmenes fetes enviar-la de nou a tots els membres de la junta i en 
la propera reunió s’acordarà si escau. 
- Fer pagar el 40% del cost de les insercions al Tot Garrotxa als anunciants que les vulguin mantenir, i 
el cost íntegre als nous anunciants. 
- Portar una proposta de reedició del Tot Garrotxa a la propera junta. - Portar més treballades la 
política de fires i el Descobreix la Garrotxa en una propera junta. 
- Aprovar el pla d'accions i pressupost al febrer, i fer l'Assemblea al març. 

20-12-2010 

- Aprovar la primera part del reglament intern (fins “línies estratègiques”) amb el vot en 
contra de David Muñoz. 
- No utilitzar el nou sistema de categorització dels establiments de turisme rural fins tenir 
categoritzades un nombre significatiu de cases categoritzades. 
- Donar de baixa el telèfon 902 11 93 37. 

 

    
    
AssembleaAssembleaAssembleaAssemblea    
    

    Acords de les AssembleesAcords de les AssembleesAcords de les AssembleesAcords de les Assemblees    

29-03-2010 

- Aprovar la memòria anual d'actuacions 2009 per unanimitat i sense cap esmena 
- Aprovar els comptes anuals i la memòria econòmica 2009 per unanimitat i sense cap esmena. 
- Aprovar per unanimitat i sense cap esmena el pressupost 2010. 
- Aprovar per unanimitat i sense cap esmena el pla d'actuacions 2010. 
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Socis i Serveis Turístics AdheritsSocis i Serveis Turístics AdheritsSocis i Serveis Turístics AdheritsSocis i Serveis Turístics Adherits    
 
 
ALTESALTESALTESALTES    
    

· Rucs i Someres 

· Allotjaments El Prat 

· Taxi-Tour Garrotxa 

· Casa Prat 

· Restaurant El Ventós 

· Allotjaments Mas el Carrer 

· Casa Marcial 

· Turisme Rural Mas Casamitjana 

 
BAIXESBAIXESBAIXESBAIXES    
 

· Pensió Mas Pitre 

· Restaurant Ca la Gracieta 

 
 
 
 


