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Turisme GarrotxaTurisme GarrotxaTurisme GarrotxaTurisme 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 2011 ha estat un any marcat per la forta empremta que la crisi ha deixat al teixit socioeconòmic 
del país. A nivell de Turisme Garrotxa, però, afortunadament l’afectació ha estat reduïda, però molt 
diferent en funció del sector en el que ens fixem. Per una banda, el sector privat ha fet una aposta 
decidida per l’associació: s’ha incrementat com mai s’havia vist el nombre d’empreses adherides, 
arribant fins a un total de 128 a 31 de desembre de 2011. En canvi, els efectes de la situació 
econòmica han marcat més el sector públic, si bé cal destacar que el Consell Comarcal de la Garrotxa 
ha mantingut la seva aportació econòmica a l’associació, que representa una xifra més que 
significativa. 
 
Més enllà de factors com la situació econòmica general, que com hem vist influeixen en l’associació, 
hem de ser conscients que Turisme Garrotxa és una entitat amb una característica que li atorga un 
valor molt especial, i és que representa un punt de trobada entre els sectors públic i privat, un model 
de cooperació en matèria de coordinació i desenvolupament turístic anhelat per altres territoris. De fet, 
cada any s'atenen diversos grups que vénen a la Garrotxa a conèixer aquest sistema de treball, cosa 
que demostra la singularitat d'aquesta entitat. 
 
Hem de pensar que Turisme Garrotxa és una associació que ha ajudat a associar la marca "Garrotxa" en 
l'imaginari col·lectiu com un territori ideal per al turisme rural i familiar, i amb valors com la qualitat i el 
respecte pel medi ambient. S'ha fet molta feina, i en queda molta per fer: s'ha de consolidar la marca i 
treballar en cooperació amb els organismes responsables de les altres marques supracomarcals, com el 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona i l'Agència Catalana de Turisme. 
 
No oblidem que la Garrotxa va ser una de les primeres destinacions turístiques d'Europa en aconseguir 
la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS). Des de l'any 2001 aquesta eina de gestió ha permès 
executar, d'una forma organitzada, centenars d'accions que s'han pensat i realitzat donant compliment 
als principis marcats per la CETS. A més, els darrers anys totes les empreses turístiques que han volgut 
han pogut aplicar la CETS amb el suport d'un tècnic especialitzat, cosa que els ha permès millorar la 
seva gestió econòmica, social i ambiental. 
 
L’any ha acabat amb la presentació de l’Estudi sobre l’Impacte Econòmic del Turisme a la Garrotxa. Les 
dades d’aquest estudi marquen un camí a seguir, que és el manteniment de l’aposta pel model turístic 
basat en la Carta Europea de Turisme Sostenible. Aquest camí l’hem de seguir entre tots, tant des de 
l’Assemblea com des de la nova Junta de Govern, i és que hem de recordar que l’any 2011 va ser any 
d’eleccions municipals, es van renovar els consistoris locals i, en conseqüència, van canviar molts dels 
representants a l’Assemblea de Turisme Garrotxa. Tal com marquen els estatuts de l’associació, cada 
quatre anys, coincidint amb aquest fet, es va renovar la composició de la Junta de Govern. Aquest 
procés electoral es va dur a terme durant l'Assemblea Extraordinària del 26 d'octubre de 2011. 
 
El futur és ple de reptes., però n'hi ha dos de destacats. En primer lloc, cal consolidar el finançament 
de l'associació, seguint els criteris establerts en el pla de finançament aprovat l'any 2008, tot garantint 
els recursos suficients per a l'estructura i l'execució del pla d'actuacions. I en segon lloc cal reforçar el 
paper de Turisme Garrotxa com a interlocutor del sector turístic comarcal davant les institucions. 
 
Esperem que, entre tots, i especialment amb el treball de la nova Junta de Govern, ho puguem fer 
possible. 
 
 
Junta 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 l1.1 Dades bàsiques de l1.1 Dades bàsiques de l1.1 Dades bàsiques de l’organització’organització’organització’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 Turisme Garrotxa any 2011: 188.003,45 euros 
Total pressupost extern gestionat per Turisme Garrotxa : 69.999,99 euros 
TOTAL: 258.033,44 euros 
    
    
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 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 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 

OrganigramaOrganigramaOrganigramaOrganigrama    
finsfinsfinsfins____26262626----10101010----2011201120112011 

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 
 



 
10 

 
 

Administració 
Marta Ralita 

info@turismegarrotxa.com 

 
OrganigramaOrganigramaOrganigramaOrganigrama    
a partir dea partir dea partir dea partir de    
26262626----10101010----2011201120112011 
 

Assemblea General 

Junta de Govern 

President  Vicepresident  Secretari Tresorer Vocals     . 
  Eduard Llorà        Gerard Xifra  Josep M. Prats Joan  Espona Lluís Guinó 

Estanis Vayreda 
Sílvia Domènech 
Werner Estellé_ 
Francesc Coll__ 
Isabel Morera_ 
Conxa Jufresa_ 

Mireia Tresserras 

Gerència 
Turina Serra 

tserra@turismegarrotxa.com 

President  Vicepresident  Secretari  Tresorer       . 
     Eduard Llorà           Gerard Xifra     Josep M. Prats     Joan  Espona  

Socis públics: 
Aj. Argelaguer: Carles Batlle 
Aj. Besalú: Lluís Guinó 
Aj. Beuda: Margarita Pujol  
Aj. Castellfollit de la Roca: Gerard Planella 
Aj. La Vall d'en Bas: Josep Puigvert 
Aj. La Vall de Bianya: Santi Reixach 
Aj. Les Planes d'Hostoles: Eduard Llorà 
Aj. Les Preses: Lluís Xancó 
Aj. Maià de Montcal: David Ollé 
Aj. Mieres: Sergi Picart 
Aj. Montagut i Oix: Marta Mateu 
Aj. Olot: Estanis Vayreda 
Aj. Riudaura: Rosa Codina 
Aj. Sales de Llierca: Llorenç Quintana 
Aj. Sant Aniol de Finestres: Josep M. Triadú 
Aj. Sant Feliu de Pallerols: Joan Monteis 
Aj. Sant Ferriol: Rosa Coll 
Aj. Sant Jaume de Llierca: Ferran Puig 
Aj. Sant Joan les Fonts: Susanna Espona 
Aj. Santa Pau: Sílvia Domènech 
Aj. Tortellà: Ramon Bañón 
Consell Comarcal de la Garrotxa: Joan Espona  
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: Llorenç Comes 
Ass. Hostaleria de la Garrotxa: Gerard Xifra 
Ass. Turisme Rural Garrotxa: Conxa Jufresa 
Ass. Allotjaments Rurals: Jordi Fèlix 
Agrupació de Cases de Colònies: Werner  
Estellé 
Ass. de Càmpings la Garrotxa: Joan Masoliver  
A.Cat. Empreses Senderisme: Gonçal Portabella  
Ass. Activitats Turístiques: Toni Colom 
Verd Volcànic: Mireia Tresserras 
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 
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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) 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. 
4) Reelaborar el model organitzatiu, personal i social de Turisme Garrotxa. 

 
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, n’actualitza la cartografia de la Garrotxa i coordina la Xarxa de Punts 
Digitals d’Informació Turística de la Garrotxa. 
 
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 (2011Sostenible (2011Sostenible (2011Sostenible (2011----2015)2015)2015)2015) 

    
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 2010 va expirar la validesa de l’anterior pla d’actuació, de 
manera que al llarg de 2011 es va renovar la CETS tot repensant 

l’estratègia, presentant una memòria del període anterior i elaborant un nou pla d’actuació, que es va 
dissenyar en base a les propostes recollides a les jornades de treball organitzades l’any 2011. La nova 
estratègia pivota al voltant de tres eixos: 
 
· Eix 1: Gastronomia i productes locals. La Garrotxa disposa d’una oferta gastronòmica excel·lent que ha 
sabut combinar la rica tradició local amb la innovació. En aquest sentit, la marca Cuina Volcànica ha assolit 
un nivell de qualitat i prestigi notables. Però ara cal fer un esforç per millorar la integració dels productes 
locals i que aquest prestigi potenciï i incrementi el seu ús en l’elaboració de plats. Això passa per la 
catalogació i la millora de la producció agrària, i per donar també impuls al cultiu de varietats locals i suport 
als artesans que elaboren productes propis. Alhora, cal garantir que tot això tingui un retorn efectiu en la 
millora de la conservació dels valors naturals a la Garrotxa. 
 
· Eix 2: Arquitectura i paisatge. Un gran nombre d’elements constructius de diferents èpoques presents a la 
comarca desperten gran interès entre els seus visitants; tot i això, actualment no es disposa d’un guió o 
proposta específica que articuli visites a aquests elements arquitectònics d’interès. És per això que es 
promourà la posada en valor d’aquests elements i construccions com a nou recurs i producte turístic. Alhora, 
la qualitat del paisatge a la comarca i l’existència d’institucions com ara l’Observatori del Paisatge de 
Catalunya propicien l’elaboració de productes turístics que afavoreixin la descoberta d’aquest paisatge i els 
seus valors i donin les claus per a una millor interpretació dels seus valors des d’un punt de vista no només 
turístic, sinó també pedagògic. 
 
· Eix 3: Cultura i tradicions immaterials: El Catàleg del patrimoni cultural que s’ha iniciat en el període anterior 
posa de manifest la riquesa i diversitat excepcional d’aquest patrimoni. En el nou període cal potenciar la seva 
posada en valor mitjançant la creació de productes turístics que permetin el seu coneixement i gaudi. Hi ha 
pocs llocs a Europa on les més diverses tradicions populars tingui la continuïtat i l’arrelament que tenen aquí, 
i aquest valor cal que sigui adequadament promogut, també com a garantia de la seva conservació. 
 
L'estratègia es concreta, com en els darrers anys, en 10 principis: 
 
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. 
 
Des de l’any 2008 les empreses es poden acreditar amb la CETS, i accedir a possibilitats de promoció i 
comercialització a nivell europeu, per tal que l’aposta per a ser sostenibles tingui un premi tangible. 
 
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. 
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Línia eLínia eLínia eLínia estratègica 1:stratègica 1:stratègica 1:stratègica 1:    
Promocionar l’entorn, la cultura, la societat, 
les activitats i els serveis turístics de la Garrotxa 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA,, LA CULTURA,, LA CULTURA,, LA CULTURA,    LA SOCIETAT, LES ACTLA SOCIETAT, LES ACTLA SOCIETAT, LES ACTLA SOCIETAT, LES ACTIVITATS IVITATS IVITATS IVITATS 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.    

    
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.2 de la CETS: Assistència i participació de Turisme Garrotxa a fires de 
Turisme 
Objectius específics: Ser presents de forma paritària: 60%-40% a fires generalistes i 
especialitzades 
 
ACTUACIÓ 1ACTUACIÓ 1ACTUACIÓ 1ACTUACIÓ 1: : : : Fira internacional de Turisme: Fira internacional de Turisme: Fira internacional de Turisme: Fira internacional de Turisme: FITURFITURFITURFITUR    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Visita de prospecció tècnica a la principal fira de turisme genèrica de l’estat 

espanyol 

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:  

El dimecres 19 de gener Turisme Garrotxa va assistir de prospecció tècnica, 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.  

 

Del 19 al 23 de gener FITUR, la Feria Internacional de Turismo de Madrid va celebrar la 31a 

edició amb la participació de 9.500 expositors entre empreses, entitats, destinacions i 

proveïdors de serveis turístics procedents de 170 països entre els que es trobaven les 

destinacions Costa Brava i Pirineu de Girona. 

 

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona, representant el conjunt de les destinacions 

turístiques gironines, va ser present a la primera gran fira de turisme de l’any amb dos espais 

destacats dins l’estand de Catalunya. 

 

A l’espai Costa Brava, de 140m2 de superfície, el Patronat de Turisme compartia emplaçament 

amb Castell-Platja d’Aro on hi havia situada una pantalla tàctil des de la qual el visitant podia 

navegar pel portal de la destinació i realitzar reserves de serveis turístics en línia. Els municipis 

de Lloret de Mar i Blanes ocupaven un espai propi diferenciat dins la zona Costa Brava. 

 

L’espai Pirineus de Catalunya, de 75 m2, integrava la marca Pirineu de Girona i els municipis 

de Puigcerdà i Vall d’en Bas, aquest últim, a més d’oferir informació del municipi, disposava 

de les publicacions genèriques de la comarca de la Garrotxa proporcionades per Turisme 

Garrotxa. 
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Els consells comarcals de la Cerdanya i el Ripollès i l’estació d’esquí i de muntanya Vall de 

Núria, a més d’altres marques turístiques catalanes també eren presents sota la marca 

Pirineus. 

 

Des d’ambdós espais s’oferia material 

informatiu i promocional sobre l’oferta 

turística de la zona, així com de productes 

com cultura, salut i bellesa, golf, vies verdes, 

senderisme, turisme nàutic, gastronomia, 

esquí, etc, i documentació específica adreçada 

a professionals del sector turístic que desitgin 

obtenir informació més concreta sobre serveis 

i empreses de les comarques gironines amb 

qui establir contacte i comercialitzar 

productes. 

 

DatesDatesDatesDates:::: 19 de gener de 2011 

Assistents:Assistents:Assistents:Assistents: Turina Serra (Gerent de Turisme Garrotxa) i Adriana Ramon (Itinerànnia) 

PressuposPressuposPressuposPressupost:t:t:t: 150 euros 

Cost: Cost: Cost: Cost: 169,49 euros
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATS S S S 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.    

    
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)comunicar i promoure)comunicar i promoure)comunicar i promoure)    
Actuació 5.2 de la CETS: Assistència i participació de Turisme Garrotxa a fires de 
Turisme 
Objectius específics: Ser presents de forma paritària: 60%-40% a fires generalistes i 
especialitzades 
 

ACTUACIÓ 2: Fires especialitzades en senACTUACIÓ 2: Fires especialitzades en senACTUACIÓ 2: Fires especialitzades en senACTUACIÓ 2: Fires especialitzades en senderisme: Trek and Walkderisme: Trek and Walkderisme: Trek and Walkderisme: Trek and Walk    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Donar informació turística garantida i de qualitat de la comarca, accessible als 

visitants que respongui a les seves demandes    

Descripció: Descripció: Descripció: Descripció:     

Turisme Garrotxa amb el projecte Itinerànnia va ser present al Saló del senderisme Trek 

and Walk, que va celebrar al centre d’activitats La Farga de l’Hospitalet de Llobregat de 

l’11 al 13 de novembre. 

 

Per donar-se a conèixer al públic català, Itinerànnia va ser-hi present en un estand 

compartit amb el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i la xarxa de senders del Baix 

Empordà. 

 

A l'estand, que disposava de ordinadors portàtils, els visitants van tenir l'oportunitat de 

conèixer el nou web d'Itinerànnia. 

 

També es va proporcionar informació escrita 

amb explicació i la possibilitat de comprar 

mapes de la xarxa de senders de cada 

comarca, editats conjuntament amb l'editorial 

Alpina. 

    

Dates:Dates:Dates:Dates: 11, 12 i 13 de novembre 2011 

Assistents:Assistents:Assistents:Assistents:  Adriana Ramon (coordinadora Itinerànnia) 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Acció no contemplada 

Cost: Cost: Cost: Cost: 170 euros (mostrador) + 233,70 (fulletons promocionals) = 403,70 euros  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATS S S S 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.    

    
Principi 5 de la CETS: Informació sobre Principi 5 de la CETS: Informació sobre Principi 5 de la CETS: Informació sobre Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)la zona (informar, comunicar i promoure)la zona (informar, comunicar i promoure)la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.2 de la CETS: Assistència i participació de Turisme Garrotxa a fires de 
Turisme 
Objectius específics: Ser presents de forma paritària: 60%-40% a fires generalistes i 
especialitzades 
 
ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ 3333: Saló Inte: Saló Inte: Saló Inte: Saló Internacional de Turismernacional de Turismernacional de Turismernacional de Turisme: SITC: SITC: SITC: SITC    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Donar informació turística garantida i de qualitat de la comarca, accessible als 

visitants que respongui a les seves demandes    

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:  

Turisme Garrotxa sota el paraigua de Costa Brava Pirineu de Girona va ser present a la 20ena 

edició del saló Internacional de Turisme de Barcelona. 

 

El Saló presentava com a novetat de 2011: 

- País convidat Algèria 

- Ciutat Convidada: Bilbao 

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 caravàning, 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 anterior, en 

excepció d’algunes imatges. Un estand bastant 

funcional i pràctic. 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. 

 

Turisme Garrotxa va estar informant sobre la 

comarca des d’un dels 11 mostradors de l’estand. 
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Es va distribuir, entre altres publicacions, la guia Tot Garrotxa, la publicació més completa per 

informar el públic. 

 

Tot i que l’afluència de visitants al SITC no va ser tan elevada com en altres edicions, es van 

atendre consultes de visitants interessats en desplaçar-se fins a la Garrotxa.  

 

En concret, la majoria de les peticions van ser sobre rutes i itineraris a peu per fer a la 

comarca seguit de l’oferta d’allotjaments i d’altres activitats complementàries. 

 
Efluència i tipus de públic: 

· Dijous: dia del professional, una desena de consultes ateses. 

· Divendres: estudiants, cap unes 50 consultes ateses. 

· Dissabte: públic divers, sobretot parelles. Unes 50 consultes ateses 

· Diumenge: Públic divers,  millor efluència de públic el matí. Unes 30 consultes ateses 

 

Material lliurat: 330 Tot Garrotxa, 600 mapes i fulletons varis de municipis de la Garrotxa i 

Parc Natural 

 

Dates:Dates:Dates:Dates: del 7 al 10 d’abril de 2011 

Assistents:Assistents:Assistents:Assistents: Albert Badia (Aj. Vall d’en Bas), Engràcia Canal (TOSCA), David Curós i  Montse 

Padrosa (tècnics Turisme Garrotxa) 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 1.900 euros 

Cost: Cost: Cost: Cost: 1.550euros (Mostrador) + 329,68 euros (dietes)= 1.879,68 euros 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATS S S S 
I ELS SERVEI ELS SERVEI ELS SERVEI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GIS TURÍSTICS DE LA GIS TURÍSTICS DE LA GIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ARROTXA.ARROTXA.ARROTXA.    

    
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.2 de la CETS: Assistència i participació de Turisme Garrotxa a fires de 
Turisme 
Objectius específics: Ser presents de forma paritària: 60%-40% a fires generalistes i 
especialitzades 
    
ACTUACIÓ 4: Girona VivaACTUACIÓ 4: Girona VivaACTUACIÓ 4: Girona VivaACTUACIÓ 4: Girona Viva    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Donar informació turística garantida i de qualitat de la comarca, accessible als 

visitants que respongui a les seves demandes    

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció: Actuació no realitzada. El Patronat de Turisme Costa Brava Girona va substituir les 

mostres Girona Viva per accions promocionals a diversos mercats municipals de la 

demarcació de Barcelona. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATS S S S 
I ELS SERVEIS TUI ELS SERVEIS TUI ELS SERVEIS TUI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTRÍSTICS DE LA GARROTRÍSTICS DE LA GARROTRÍSTICS DE LA GARROTXA.XA.XA.XA.    

 
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.2 de la CETS: Assistència i participació de Turisme Garrotxa a fires de 
Turisme 
Objectius específics: Ser presents de forma paritària: 60%-40% a fires generalistes i 
especialitzades 
    

ACTUACTUACTUACTUACIÓACIÓACIÓACIÓ    5555: Fira de Sant Miquel : Fira de Sant Miquel : Fira de Sant Miquel : Fira de Sant Miquel     

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Donar informació turística garantida i de qualitat de la comarca, accessible als 

visitants que respongui a les seves demandes    

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:    

Lloc de celebració: Camps Elisis 

Horari de la fira: 10.00-20.00 h  

Superfície de l’estand: 4 x 4 m 

Visitants de la fira: 190.000 

 

Turisme Garrotxa va participar 

per primer cop a la Fira Agrària 

de Sant Miquel de Lleida, en el 

marc de l’acord de 

col·laboració de l'Ajuntament 

d'Olot amb la ciutat de Lleida 

per promocionar ambdós 

territoris en les seves fires 

locals. Amb més de mig segle 

d’existència, és el punt de 

trobada de les primeres 

marques del sector agrari a nivell estatal, i també de professionals, fabricants i agricultors. 

 

On allotjar-se i què fer en família van ser les consultes més habituals de les persones que 

es van acostar a l'estand a recollir informació, que es podrien comptabilitzar en 

aproximadament un miler. 

 

La valoració global de la fira és molt positiva ja que pràcticament totes les persones a qui 

es va proporcionar material informatiu van expressar la seva voluntat de visitar la Garrotxa, 
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bé per primer cop o, com es va poder comprovar en la majoria dels casos, per segon o 

tercer cop. 

 

El fet que una bona part de les consultes fossin en relació a l'oferta d'allotjaments fa 

pensar que l'objectiu de l'acció -captar un públic que, per distància, es vegi obligat a 

pernoctar- es va complir. 

 

Dates: Dates: Dates: Dates: 29 i 30 de setembre, i 1 i 2 d'octubre 

Assistents:Assistents:Assistents:Assistents: David Curós (Turisme Garrotxa), Sònia Santiago i Isabel Ametller (Oficina de 

Turisme d'Olot), i Albert Badia (Ajuntament de la Vall d'en Bas). 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost:  1.000 euros 

Cost: Cost: Cost: Cost: 474,79 euros (dietes) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATSSSS    
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.    

 
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.2 de la CETS: Assistència i participació de Turisme Garrotxa a fires de 
Turisme 
Objectius específics: Ser presents de forma paritària: 60%-40% a fires generalistes i 
especialitzades 
    

ACTUACIÓ 6: Fira de Sant LlucACTUACIÓ 6: Fira de Sant LlucACTUACIÓ 6: Fira de Sant LlucACTUACIÓ 6: Fira de Sant Lluc    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Donar informació turística garantida i de qualitat de la comarca, accessible als 

visitants que respongui a les seves demandes    

    

Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: No realitzada pel canvi en l’enfocament d’aquesta fira que va voler fer 

l’Ajuntament d’Olot, i que va provocar que l’any 2011 la fira no es realitzés.    
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATS S S S 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTICS DE LA GARROTICS DE LA GARROTICS DE LA GARROTXA.XA.XA.XA.    

 
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.2 de la CETS: Assistència i participació de Turisme Garrotxa a fires de 
Turisme 
Objectius específics: Ser presents de forma paritària: 60%-40% a fires generalistes i 
especialitzades 
 

ACTUACIÓ 7ACTUACIÓ 7ACTUACIÓ 7ACTUACIÓ 7: : : : Material aMaterial aMaterial aMaterial altres firesltres firesltres firesltres fires    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Donar informació turística garantida i de qualitat de la comarca, accessible als 

visitants que respongui a les seves demandes    

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:  

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. 

· Fitur (Madrid) 

· Fòrum gastronòmic (Girona) 

· World Travel market (Londres) 

· Expovacaciones (Bilbao) 

· Acció promocional al centre comercial Illa Diagonal (Barcelona) 

· Trek & Walk (Barcelona) 

 

PressupostPressupostPressupostPressupost:::: 200 euros 

Cost:Cost:Cost:Cost: 13,60 euros 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATS S S S 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.    
 
PrPrPrPrincipi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)incipi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)incipi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)incipi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.3 de la CETS: Fam-trips i Press-trips 
Objectius 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. 
 

ACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓ    8888/1/1/1/1: : : : Fam Trip:Fam Trip:Fam Trip:Fam Trip:    Easy Rider ToursEasy Rider ToursEasy Rider ToursEasy Rider Tours    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Donar informació turística garantida i de qualitat de la comarca, accessible als 

visitants que respongui a les seves demandes    

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció::::  

Des del Patronat de Turisme Costa Brava Girona amb la col·laboració de l’Agència Catalana 

de Turisme vam rebre Javier Castellanos, de l’empresa nord-americana Easy Rider Tours 

www.easyridertours.com . Estava interessat a programar un paquet de senderisme entre el 

Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà, i des d'Itinerànnia se li va proposar una ruta. Els clients 

d’aquesta són senderistes d’entre 55 i 75 anys i un poder adquisitiu mig-alt. Els viatges que 

organitzen són per a grups d’entre 4 i 16 persones. 

 

L’operador va visitar camins a la Vall d’en Bas, Oix, Olot, Santa Pau i Besalú, i també diversos 

equipaments i atractius susceptibles de formar part del paquet que està preparant. 

 
Dates:Dates:Dates:Dates: 26 i 27 de maig de 2011 

Assistents:Assistents:Assistents:Assistents: Turina Serra (gerent), Adriana Ramon (coordinadora Itinerànnia) 

Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors:    El Forn de Beget, Hotel Vall d’en Bas, Hotel Can Blanc, Hotel Cal Sastre i 

Casa Marcial , Patronat de Turisme CBPG, Itinerànnia 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 600 (inclou tots els Fam trips i press trips) 

Cost: Cost: Cost: Cost: 17,82 euros (dietes) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATS S S S 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.    

 
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informarPrincipi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informarPrincipi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informarPrincipi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure), comunicar i promoure), comunicar i promoure), comunicar i promoure)    
Actuació 5.3 de la CETS: Fam-trips i Press-trips 
Objectius 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. 
 

ACTUACACTUACACTUACACTUACIÓ 8IÓ 8IÓ 8IÓ 8/2: /2: /2: /2: Fam trip: Fam trip: Fam trip: Fam trip: First SardiniaFirst SardiniaFirst SardiniaFirst Sardinia    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Donar informació turística garantida i de qualitat de la comarca, accessible als 

visitants que respongui a les seves demandes    

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:  

Des del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona ens van sol·licitar la col·laboració 

en la organització d’un viatge de prospecció de 8 operadors turístics8 operadors turístics8 operadors turístics8 operadors turístics italiansitaliansitaliansitalians representants de 

l’associació d’operadors turístics First Sardinia http://www.firstsardinia.it/ (federació italiana 

d’associacions d’empreses de viatges), La Fiavet http://www.fiavetsardegna.it/fiavet.htm , 

(associació Confindustria Turismo http://www.assindca.it/azi.php ) i Confapi Sardegna 

http://www.confapisardegna.it/ . Tots ells interessats en conèixer allotjaments de la Garrotxa 

per estudiar la possibilitat de programar-hi estades pels seus clients. 

 

Els operadors es van mostrar molt interessats en l’oferta turística de la comarca, i van veure 

una clara oportunitat de negoci per les seves carteres de clients. L’endemà els mateixos 

agents van participar al workshop organitzat pel PTCBG, a Girona. 

    

Dates:Dates:Dates:Dates: 8 de juny 

Assistents:Assistents:Assistents:Assistents: Montse Padrosa (tècnica) 

Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors: Hotels els Jardins de la Martana, Comte Tallaferro i ap. Casa Marcial, , , , 

Patronat de Turisme  CBPG 

PresPresPresPressupost:supost:supost:supost: 600 (inclou tots els Fam trips i press trips)    

Cost: Cost: Cost: Cost: Recursos humans 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATS S S S 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.    

 
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informPrincipi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informPrincipi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informPrincipi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)ar, comunicar i promoure)ar, comunicar i promoure)ar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.3 de la CETS: Fam-trips i Press-trips 
Objectius 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. 
 

ACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓ    8888/3: /3: /3: /3: Fam Trip: Fam Trip: Fam Trip: Fam Trip: Operadors tuOperadors tuOperadors tuOperadors turrrrístics Irlandesos ístics Irlandesos ístics Irlandesos ístics Irlandesos     

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Donar informació turística garantida i de qualitat de la comarca, accessible als 

visitants que respongui a les seves demandes    

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:  

Des del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, ens sol·liciten col·laboració per la 

programació d’un dia a la Garrotxa per un grup d’onze operadorsd’onze operadorsd’onze operadorsd’onze operadors turístics provinents 

d’Irlanda. 

La Garrotxa només tenia cabuda la tarda del dissabte 1 d’octubre, després de la visita de 

l’Alt Empordà. 

El programa consistia en: 

- Dijous 29 de setembre: visita a Tossa de Mar 

- Divendres 30 de setembre: visita Platja d’Aro i Palamós 

- Dissabte 1 d’octubre: visita Alt Empordà i GarrotxaGarrotxaGarrotxaGarrotxa 

- Diumenge 2 d’octubre: vista Girona 

Des de l’organització es demanava poder programar una visita guiada a Besalú i una altre 

al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 

 

Des de Turisme Garrotxa es va suggerir que només fessin una de les visites ja que el grup 

procedia de dinar de la comarca de l’Alt Empordà i que perquè no fos fosc per fer alguna 

de les visites. 

 

Finalment el grup només va fer la visita al Parc Natural, tot i així van arribar amb una hora 

de retard i molt cansats de tot el viatge. Així que la guia (Beth Cobo –Sismic-), va escurçar 

la visita i va aprofitar per explicar l’oferta de guiatge que tenen des de Verd Volcànic per a 

públic adult. 

 

El grup finalitzava la seva estada a la Garrotxa després d’allotjar-se als apartaments Arcada 

de Fares de St. Ferriol, els quals també van quedar molt satisfets dels serveis oferts. 
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Llista d’operadors:Llista d’operadors:Llista d’operadors:Llista d’operadors:    

- Bryan Somers Travel www.bryansomers.co.uk 

- Abbey Travel  www.abbeytravel.ie 

- Club Travel www.clubtravel.ie 

- Budget www.budgettravel.ie 

- Freedom Travel www.freedomtravel.ie/index.html 

- Travel Centres www.travelcentres.ie 

- Roscrea Travel www.roscreatravel.ie 

- Clonmel Travel www.clonmeltravel.ie 

- Travel Counsellors www.travelcounsellors.ie 

- Tour America www.touramerica.ie 

- Falcon Holidays www.falconholidays.ie    

    

Valoració: Viatge de familiarització interessant pel tipus de producte que volen i per 

l’origen dels operadors.  

 

D’altra banda, un dia és molt poc per donar a conèixer la comarca i sobretot al final de la 

seva etapa de viatge. 

 

Tot i això, els visitants van quedar molt satisfets del territori i de l’oferta que s’ofereix.    

    

Dates:Dates:Dates:Dates: 1 d’octubre de 2011 

Assistents:Assistents:Assistents:Assistents: Montse Padrosa (tècnica) 

Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors: Patronat de Turisme  CBPG 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 600 (inclou tots els Fam trips i press trips) 

CCCCost: ost: ost: ost: Recursos humans  
    
Sismic: visita guiada: 102,60€ assumit per PTCBG 

Arcada de Fares: Allotjament assumit per PTCBG 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATS S S S 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.    
 
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comPrincipi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comPrincipi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comPrincipi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)unicar i promoure)unicar i promoure)unicar i promoure)    
Actuació 5.3 de la CETS: Fam-trips i Press-trips 
Objectius 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. 
 

ACTUACIÓ 8/4: Fam Trip: Workshop PirineusACTUACIÓ 8/4: Fam Trip: Workshop PirineusACTUACIÓ 8/4: Fam Trip: Workshop PirineusACTUACIÓ 8/4: Fam Trip: Workshop Pirineus    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Donar informació turística garantida i de qualitat de la comarca, accessible als 

visitants que respongui a les seves demandes    

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:  

En motiu de la celebració anual del Workshop Pirineus, esdeveniment que enguany es va 

portar a terme a la Garrotxa. Dos dies abans, els operadors participants van dur a terme un 

viatge de prospecció per conèixer l’oferta del territori en turisme cultural, actiu-natura i 

gastronòmic tot recorrent la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà. 

 

A la nostra comarca van estar a la Vall d’en Bas, Besalú, Olot, Santa Pau i La Vall de Bianya. 

Van visitar cultura, tastar gastronomia i també van participar en activitats de turisme actiu. 

 

ProProProProveïdorsveïdorsveïdorsveïdors: : : : Hotel Vall de Bas, Restaurant la Quinta Justa, Vol de Coloms, Mike Lockwood, 

Restaurant les Cols, Restaurant l’Hostalet, Restaurant Ca l’Enric. 

Dates:Dates:Dates:Dates: 22 i 23 de novembre de 2011 

Assistents:Assistents:Assistents:Assistents: David Curós i Montse Padrosa (tècnics) 

Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors: Oficina de Turisme de Besalú, Patronat de Turisme  CBPG 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 600 (inclou tots els Fam trips i press trips) 

Cost: Cost: Cost: Cost: Recursos humans + 31,02 euros (dietes) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATS S S S 
I ELS SERVEISI ELS SERVEISI ELS SERVEISI ELS SERVEIS    TURÍSTICS DE LA GARRTURÍSTICS DE LA GARRTURÍSTICS DE LA GARRTURÍSTICS DE LA GARROTXA.OTXA.OTXA.OTXA.    
 
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.3 de la CETS: Fam-trips i Press-trips 
Objectius 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. 
 

ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ 8888////5555: Press trips: : Press trips: : Press trips: : Press trips: Mitjans d’IsraelMitjans d’IsraelMitjans d’IsraelMitjans d’Israel    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Donar informació turística garantida i de qualitat de la comarca, accessible als 

visitants que respongui a les seves demandes    

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:  

Com s’ha anat fet durant els últims anys, la marca Pirineus ha programat un viatge de 

premsa per les comarques que la integren. El viatge va tenir una durada d’una setmana i 

els periodistes eren procedents d’Israel. El grup va començar el seu viatge a la Vall d’Aran, 

abans d’arribar a la Garrotxa van visitar Salardú, Seu d’Urgell, Bagà i Ripoll. El temps 

destinat a conèixer la Garrotxa era d’un matí, així que aprofitant l’origen dels participants i 

el poc temps d’estada, es va creure oportú dedicar la seva estada a Besalú. 

 

El grup va arribar a les 10.30h procedents del Ripollès. Se’ls va oferir una visita guiada pel 

nucli antic de la vila, fent una petita pausa per prendre un cafè i recuperar-se del fred. 

Després d’acabar la visita, i tenir uns minuts per conèixer altres racons de Besalú pel seu 

compte, van dirigir-se al restaurant Cúria Reial, el qual va fer una proposta de menú molt 

ajustada als gustos d’aquest segment de mercat. Després del dinar, els periodistes 

reprenien el viatge cap a Figueres. 

 

Turisme Garrotxa els va donar la benvinguda a la comarca i els va acompanyar durant una 

part del guiatge per Besalú. Se’ls va preparar una carpeta amb informació de la comarca i 

de la pròpia vila de Besalú. Així com un CD amb imatges dels llocs que havien visitat a 

disposició per publicar als seus mitjans. 

 

Mitjans: 

- Yosi Yehoshua, periodista del diari israelià Yedioth AharonotYedioth AharonotYedioth AharonotYedioth Aharonot  

- Eran Navon , priodista d’Israel HayomIsrael HayomIsrael HayomIsrael Hayom, segon diari d’israel.. 

- Meir (Marc) Bleich, editor de la secció de turisme al tercer diari del país MaarivMaarivMaarivMaariv,  

- Guido Ran, editor de newsdesk of Ynetnewsdesk of Ynetnewsdesk of Ynetnewsdesk of Ynet the biggest news websight in Israel.  
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- Efrat Abramov is a journalist at Man TalkMan TalkMan TalkMan Talk which is a lifestyle journal- part of Globes 

Economic newspaper, which is one of the biggest economic newspapers in Israel. 

- Anat Freedman is a senior VP of Ran RahavVP of Ran RahavVP of Ran RahavVP of Ran Rahav    ComunicationComunicationComunicationComunication, who represents El Al 

interests in the media sector 

- Zipi Roman. From Laisha MagazineLaisha MagazineLaisha MagazineLaisha Magazine the most popular weekly women magazine 

with a large tourism section. 

 

Tot i ser mitjans de comunicació destinats a diferents mercats, el programa proposat a la 

Garrotxa es va adequar les seves necessitats. 

 

Valoració: positiva, ja que eren mitjans de comunicació que es dirigien a diferent públic 

entre si, i això permetia oferir l’oferta del territori a molts públics. 

 

Aquest va ser el primer viatge de premsa que programa la marca Pirineus des de que a 

finals de 2010 en assumir la gestió l’empresa Innova Managemment.  

 

 

Dates:Dates:Dates:Dates: 27 de gener de 2011 

Assistents:Assistents:Assistents:Assistents: Montse Padrosa (tècnica) 

Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors: Restaurant la Cúria Reial, Patronat de Turisme  CBPG, Marca Pirineus 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 600 (inclou tots els Fam trips i press trips) 

Cost: Cost: Cost: Cost: Recursos humans + 11,34 euros (dietes) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTU, LA CULTU, LA CULTU, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LESRA, LA SOCIETAT, LESRA, LA SOCIETAT, LESRA, LA SOCIETAT, LES    ACTIVITATS ACTIVITATS ACTIVITATS ACTIVITATS 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.    
 
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.3 de la CETS: Fam-trips i Press-trips 
Objectius 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. 
 

ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ 8888////6666: : : : PressPressPressPress    trip: trip: trip: trip: Fòrum GastronòmicFòrum GastronòmicFòrum GastronòmicFòrum Gastronòmic    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Donar informació turística garantida i de qualitat de la comarca, accessible als 

visitants que respongui a les seves demandes    

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció::::  

Turisme Garrotxa i l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, van atendre set peset peset peset periodistesriodistesriodistesriodistes 

gastronòmicsgastronòmicsgastronòmicsgastronòmics (Cool Magazine de Bèlgica; Foinse d'Irlanda i cinc periodistes freelance, dos 

de França i tres d'Itàlia) que van aprofitar la seva visita al Fòrum Gastronòmic de GironaFòrum Gastronòmic de GironaFòrum Gastronòmic de GironaFòrum Gastronòmic de Girona 

per conèixer, durant un dia, la cuina i el territori de la nostra comarca. 

 

El grup va visitar la cooperativa la Fageda, va realitzar una ruta pel PNZVG de la mà del 

guia Mike Lockwood i finalment va tastar diferents plats de Cuina Volcànica al Restaurant 

Hostal dels Ossos, membre del col·lectiu.  

 

Dates:Dates:Dates:Dates: 23 de febrer de 2011 

Assistents:Assistents:Assistents:Assistents: Montse Padrosa (tècnica) 

Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors: Cooperativa la Fageda, Mike Lockwood, Rest. Hostal del Ossos, Patronat 

de Turisme  CBPG, Associació d’Hostalatge de la Garrotxa 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 600 (inclou tots els Fam trips i press trips) 

Cost: Cost: Cost: Cost: Recursos humans + 86,95 euros (guiatge) + 7,56 euros (dietes) 



 
32 

 
 

 
LÍNIA ESTRATÈGLÍNIA ESTRATÈGLÍNIA ESTRATÈGLÍNIA ESTRATÈGICA 1: PROMOCIONAR LICA 1: PROMOCIONAR LICA 1: PROMOCIONAR LICA 1: PROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA,’ENTORN, LA CULTURA,’ENTORN, LA CULTURA,’ENTORN, LA CULTURA,    LA SOCIETAT, LES ACTLA SOCIETAT, LES ACTLA SOCIETAT, LES ACTLA SOCIETAT, LES ACTIVITATS IVITATS IVITATS IVITATS 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.    
 
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.3  de la CETS: Fam-trips i Press-trips 
Objectius 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. 
 

ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ 8888////7777: Press: Press: Press: Press    triptriptriptrip: Espai Terra: Espai Terra: Espai Terra: Espai Terra    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Donar informació turística garantida i de qualitat de la comarca, accessible als 

visitants que respongui a les seves demandes    

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:  

A principis de març TV3, es va posar en contacte amb 

nosaltres per demanar-nos col·laboració en un dels 

reportatges del programa diari que s’emet als vespres per 

aquest canal. 

Turisme Garrotxa va estar orientant els reporters de l'Espai Terra, en la preparació de dos 

reportatges aeris sobre la comarca: un, sobre les esglésies romàniques, i l'altre sobre les 

ermites. 

 

Se’ls va orientar sobre els atractius principals de la comarca, i es van fer gestions per 

intentar localitzar possibles persones per ser entrevistades en aquests reportatges. 

El reportatge es va emetre el 4 d’abril. 

Resultat: aquí 

 

Dates:Dates:Dates:Dates: 18 de març de 2011 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 600 (inclou tots els Fam trips i press trips) 

Cost: Cost: Cost: Cost: Recursos humans  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’EPROMOCIONAR L’EPROMOCIONAR L’EPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LNTORN, LA CULTURA, LNTORN, LA CULTURA, LNTORN, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LES ACTIA SOCIETAT, LES ACTIA SOCIETAT, LES ACTIA SOCIETAT, LES ACTIVITATS VITATS VITATS VITATS 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.    

 
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.3  de la CETS: Fam-trips i Press-trips 
Objectius 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 
 

ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ 8888////8888: Press: Press: Press: Press    triptriptriptrip: : : : MitjansMitjansMitjansMitjans    italiansitaliansitaliansitalians    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Donar informació turística garantida i de qualitat de la comarca, accessible als 

visitants que respongui a les seves demandes    

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:  

Turisme Garrotxa va atendre un grup de periodistes provinent d'Itàliagrup de periodistes provinent d'Itàliagrup de periodistes provinent d'Itàliagrup de periodistes provinent d'Itàlia, que visitava Catalunya 

en el marc d'un viatge de premsa centrat en la Ruta del Pirineu Comtal. 

 

Durant el pas dels periodistes per la Garrotxa van visitar els pobles de Beget i Besalú a més de 

conèixer altre oferta de turisme cultural, actiu i gastronòmic de la nostra comarca. 

 

Dates:Dates:Dates:Dates: 11 d’abril de 2011 

Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors:  Oficina de Turisme de Besalú, Restaurant Cúria Reial, Patronat de Turisme  

CBPG, Aj. De Besalú, Associació d’Hostalatge de la Garrotxa. 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 600 (inclou tots els Fam trips i press trips) 

Cost: Cost: Cost: Cost: Recursos humans  



 
34 

 
 

 
LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATS S S S 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.    
 
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.3  de la CETS: Fam-trips i Press-trips 
Objectius 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. 
 

ACTUACIÓ 8ACTUACIÓ 8ACTUACIÓ 8ACTUACIÓ 8////9999: Blogtrip #inCostabrava: Blogtrip #inCostabrava: Blogtrip #inCostabrava: Blogtrip #inCostabrava    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Donar informació turística garantida i de qualitat de la comarca, accessible als 

visitants que respongui a les seves demandes    

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:  

L'acció, anomenada #inCostaBrava, que es desenvolupar del 3 al 10 de maig, i que estava 

organitzada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, el blogtrip estava dirigit a 16 16 16 16 

blocairesblocairesblocairesblocaires internacionals de primer nivellinternacionals de primer nivellinternacionals de primer nivellinternacionals de primer nivell que tenia per objectiu donar a conèixer les 

comarques gironines, sobretot la Costa Brava a milions de turistes, visitants i viatgers a 

través de les xarxes socials. 

 

Durant els dies que va durar l'acció -un dels quals es va dur a terme a la Garrotxa- els 

blocaires van generar continguts a les xarxes socials en les quals actuen.  

Entre els participants hi havien prescriptors i opinadors turístics de referència a Internet 

com el nord-americà Andy Hayes, gestor del blog sharingtravelexperiences.com i 

actualment número 3 del rànquing de la llista dels 25 prescriptors més influents de RRPP i 

viatges a Internet. També es va comptar  amb la presència de la nord-americana Marilyn 

Terrell, editora de la revista de viatges National Geographic amb presència a les xarxes 

socials, i la austríaca Lea Hajner, de la guia social de viatges Tripwolf amb àmplia presència 

a diferents països. 
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El Blogtrip internacional Costa Brava es va poder seguir des dels perfils @costabrava_ , en 

català i castellà, i @visitcostabrava, en anglès, a més, utilitzant el hashtag #inCostaBrava.#inCostaBrava.#inCostaBrava.#inCostaBrava.    

 

L'objectiu d'aquest blogtrip, organitzat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, era 

que els bloggers generessin continguts a través de les xarxes socials sobre les destinacions 

Costa Brava i Pirineu de Girona. 

 

 

Recull d'alguns dels continguts que es van generar sobre la Garrotxa gràcies al blogtrip: 

-  Viajandocondiego  

-  Costa Brava in Pictures – The Best of Spain in One Region 

- Once in a lifetime experiences in Costa Brava 

- The view from inside the Croscat volcano... #inCostaBrava 

- From the coastline we venture inland towards the Croscat Volcano. 

- http://ww.wildjunket.com/ 

- http://photos.wildjunket.com/ 

- http://photos.wildjunket.com/ 

- http://blog.brillianttrips.com/ 

- http://blog.brillianttrips.com/ 

- http://www.youtube.com/watch?v=fIj1ZUKdIVU&feature=youtu.be 

Dates:Dates:Dates:Dates: 11 d’abril de 2011 

Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors: Vol de Coloms, Mike Lockwood, Centre Logístic del Bicicarril, Agrobotiga 

Verntallat, Patronat de Turisme  CBPG, Aj. de Besalú, Associació d’Hostalatge de la 

Garrotxa, Aj. De Santa Pau    

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 600 (inclou tots els Fam trips i press trips) 

Cost: Cost: Cost: Cost: Recursos humans   
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA CULTURA, LA CULTURA, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LES A, LA SOCIETAT, LES A, LA SOCIETAT, LES A, LA SOCIETAT, LES ACTIVITATS CTIVITATS CTIVITATS CTIVITATS 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.    

 
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.3  de la CETS: Fam-trips i Press-trips 
Objectius 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. 
 

ACTUACIÓ 8ACTUACIÓ 8ACTUACIÓ 8ACTUACIÓ 8////10101010    Press Press Press Press triptriptriptrip: Wegener Nieuwsmedia: Wegener Nieuwsmedia: Wegener Nieuwsmedia: Wegener Nieuwsmedia    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Donar informació turística garantida i de qualitat de la comarca, accessible als 

visitants que respongui a les seves demandes    

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:  

Turisme Garrotxa va atendre una periodista del diari holandèsuna periodista del diari holandèsuna periodista del diari holandèsuna periodista del diari holandès Wegener Nieuwsmedia, 

publicació regional que compta amb 700.000 subscriptors i 1,8 milions de lectors. 

 

La ruta per la Garrotxa va començar amb una visita guiada a Besalú, on va dinar. Després es 

va dirigir a les Preses, on va fer una ruta en bicicleta fins al seu allotjament, situat a la Vall 

d'en Bas. 

 

L'endemà va realitzar una visita guiada pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, i 

va dinar a Santa Pau. 

    

Dates:Dates:Dates:Dates: 11 de maig de 2011 

Assistents:Assistents:Assistents:Assistents: Montse Padrosa (tècnica) 

Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors:  Serveis Turístics Adherits, Centre Logístic del Bicicarril, Turisme rural Mas 

Garganta, Restaurant Cal Sastre, Patronat de Turisme  CBPG, Aj de Besalú. 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 600 (inclou tots els Fam trips i press trips) 

Cost: Cost: Cost: Cost: Recursos humans + 86,95 euros (guiatge) + 15,42 euros (dietes) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PPPPROMOCIONAR L’ENTORN,ROMOCIONAR L’ENTORN,ROMOCIONAR L’ENTORN,ROMOCIONAR L’ENTORN,    LA CULTURA, LA SOCIELA CULTURA, LA SOCIELA CULTURA, LA SOCIELA CULTURA, LA SOCIETAT, LES ACTIVITATS TAT, LES ACTIVITATS TAT, LES ACTIVITATS TAT, LES ACTIVITATS 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.    

 
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.3  de la CETS: Fam-trips i Press-trips 
Objectius 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. 
 

ACTUACIÓ 8ACTUACIÓ 8ACTUACIÓ 8ACTUACIÓ 8////11111111    Press Press Press Press trip: trip: trip: trip: MitjansMitjansMitjansMitjans    polonesospolonesospolonesospolonesos    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Donar informació turística garantida i de qualitat de la comarca, accessible als 

visitants que respongui a les seves demandes    

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:  

A mitjans de maig sis periodistessis periodistessis periodistessis periodistes polonesospolonesospolonesospolonesos van visitar la Garrotxa durant dos dies. 

Procedien de mitjans de comunicació com BikeBoard Magazyn Rowerowy, revista de 

cicloturisme amb una tirada de 25.000 exemplars; la Gazeta Wyborcza, diari amb 

suplement de viatges, amb una tirada de 536.000 exemplars; ROWERTOUR, revista de 

cicloturisme, amb una tirada de 20.000 exemplars; bikeWorld.pl, portal de bicicletes; 

Magazyn Rowerowy, revista de bicicletes amb una tirada de 40.000 exemplars; la revista 

de viatges Podroze, amb una tirada de 45.000 exemplars; més una acompanyant de 

l'Oficina Espanyola de Turisme de Varsòvia. 

Turisme Garrotxa va col·laborar en aquest viatge organitzant l'estada dels periodistes a la 

Garrotxa, que va consistit en una visita guiada pel Parc Natural, una visita per lliure a Santa 

Pau, sopar a Santa Pau, allotjament, i una ruta de cicloturisme per la via verda del Carrilet. 

    

Dates:Dates:Dates:Dates: 16 i 17 de maig de 2011 

Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors: Hotel Vall de Bas, Restaurant Cal Sastre, Mike Lockwood, Centre Log. 

Bicicarril, Patronat de Turisme  CBPG 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 600 (inclou tots els Fam trips i press trips)    

Cost: Cost: Cost: Cost: Recursos humans + 95,00 euros (guiatge) 



 
38 

 
 

 
 LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LES IETAT, LES IETAT, LES IETAT, LES 
ACTIVITATS I ELS SERACTIVITATS I ELS SERACTIVITATS I ELS SERACTIVITATS I ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LAVEIS TURÍSTICS DE LAVEIS TURÍSTICS DE LAVEIS TURÍSTICS DE LA    GARROTXA.GARROTXA.GARROTXA.GARROTXA.    
 
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.3  de la CETS: Fam-trips i Press-trips 
Objectius 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. 
 

ACTUACIÓ 8ACTUACIÓ 8ACTUACIÓ 8ACTUACIÓ 8////12121212    Press trip: Mitjans austríacs i alemanysPress trip: Mitjans austríacs i alemanysPress trip: Mitjans austríacs i alemanysPress trip: Mitjans austríacs i alemanys    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Donar informació turística garantida i de qualitat de la comarca, accessible als 

visitants que respongui a les seves demandes    

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:  

Des de l’associació vam col·laborar en l'organització d'un viatge de premsa format per    7 7 7 7 

periodistesperiodistesperiodistesperiodistes de mitjans de comunicació alemanys i austríacsde mitjans de comunicació alemanys i austríacsde mitjans de comunicació alemanys i austríacsde mitjans de comunicació alemanys i austríacs, que durant una setmana van 

realitzar diverses etapes de la ruta Pirineu Comtal. 

El pas per la Garrotxa d'aquest viatge de premsa, organitzat per l'Agència Catalana de 

Turisme, va incloure una visita guiada i un dinar a Besalú, l'únic punt de la Garrotxa inclòs a la 

ruta Pirineu Comtal, promoguda per la  Generalitat de Catalunya. 

    

Mitjans participants:Mitjans participants:Mitjans participants:Mitjans participants:    Fuldaer Zeitung – Alemanya, RP Düsseldorf – Alemanya, Clever Reisen 

*Magazin* - Alemanya,Mannheimer Morgen – Alemanya, Programa Ambiente de la ORF1 

(Ràdio) – Àustria, Traveller – Àustria, Saarbrücker Zeitung – Alemanya 

Dates:Dates:Dates:Dates: 16 i 17 de maig de 2011 

Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors: Serveis Turístics Adherits, Patronat de Turisme  CBPG 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 600 (inclou tots els Fam trips i press trips) 

Cost: Cost: Cost: Cost: Recursos humans + 12,42 euros (dietes) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATS S S S 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.    

 
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.3  de la CETS: Fam-trips i Press-trips 
Objectius 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. 
 

ACTUACIÓ 8ACTUACIÓ 8ACTUACIÓ 8ACTUACIÓ 8////13131313    Press Press Press Press triptriptriptrip: : : : BloggBloggBloggBlogger Gary Arndter Gary Arndter Gary Arndter Gary Arndt    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Donar informació turística garantida i de qualitat de la comarca, accessible als 

visitants que respongui a les seves demandes    

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:  

Des del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona se’ns va demanar col·laboració 

en l'organització d'un guiatge per al blogger, Gary Arndt responsable del blog everything-

everywhere.com, en el marc d'una ruta que també inclou la Cerdanya i el Ripollès. 

 

El seu pas per la Garrotxa va incloure, doncs, una visita guiada pel volcà del Croscat i per la 

Fageda d'en Jordà. 

 

Dates:Dates:Dates:Dates: 7 de juliol de 2011 

Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors:  Hotel Can Blanc, SISMIC, Natura en actiu,. 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 600 (inclou tots els Fam trips i press trips) 

Cost: Cost: Cost: Cost: Recursos humans + 95 euros (guiatge) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATS S S S 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.    

 
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.3  de la CETS: Fam-trips i Press-trips 
Objectius 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. 
    

ACTUACIÓ 8ACTUACIÓ 8ACTUACIÓ 8ACTUACIÓ 8/1/1/1/14444    Press Press Press Press trip: trip: trip: trip: PPPPrograma Racons La rograma Racons La rograma Racons La rograma Racons La 2222    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Donar informació turística garantida i de qualitat de la comarca, accessible als 

visitants que respongui a les seves demandes    

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:  

El mes de juliol des de  Turisme Garrotxa vam estar ajudant els responsables del programa 

Racons, de TVE, en la preparació de l'enregistrament del 9è programa de la seva sèrie de 

13, dedicat a la Garrotxa. 

 

"Racons" és una programa que feia propostes per estimular als espectadors a emprendre el 

seu propi viatge a partir de les propostes que es realitzin des del propi programa. 

 

Durant la seva estada van gravar poblacions de la Vall d'en Bas, Castellfollit de la Roca, Les 

Preses, també el volcà Montsacopa d'Olot i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la 

Garrotxa. 

 

El programa dedicat a la Garrotxa es va emetre el 29 d'agost per La 2 a les 19.00h. 

    

Dates:Dates:Dates:Dates: de l’11 al 14 de juliol de 2011 

Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors: Vol de Coloms,    Mike Lockwood, SISMIC Natura en actiu, Aj. de la Vall d’en 

Bas, Aj. de Castellfollit de la Roca, Cuina Volcànica, Aj. de les Preses. 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 600 (inclou tots els Fam trips i press trips) 

Cost: Cost: Cost: Cost: Recursos humans + 95 euros (guiatge) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATS S S S 
I ELS SERI ELS SERI ELS SERI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LAVEIS TURÍSTICS DE LAVEIS TURÍSTICS DE LAVEIS TURÍSTICS DE LA    GARROTXA.GARROTXA.GARROTXA.GARROTXA.    

 
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.3  de la CETS: Fam-trips i Press-trips 
Objectius 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. 
 

ACTUACIÓ 8ACTUACIÓ 8ACTUACIÓ 8ACTUACIÓ 8/1/1/1/15555    PressPressPressPress    triptriptriptrip::::    GR Camí de Sant JaumeGR Camí de Sant JaumeGR Camí de Sant JaumeGR Camí de Sant Jaume    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Donar informació turística garantida i de qualitat de la comarca, accessible als 

visitants que respongui a les seves demandes    

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:  

Com ja va fer l'any passat amb el programa Gr. Camí de Sant JaumeGr. Camí de Sant JaumeGr. Camí de Sant JaumeGr. Camí de Sant Jaume, enguany Turisme 

Garrotxa va tornar a col·laborar amb la productora Cactus Produccions en la preproducció del 

capítol que aquest nou programa dedicat a la Garrotxa. 

 

Mentre que l'any passat el programa estava dedicat al Camí de Sant Jaume, el 2011 es 

dedicava a la ruta Pirineu Comtalruta Pirineu Comtalruta Pirineu Comtalruta Pirineu Comtal, que té la Garrotxa, i més concretament Besalú, com una de 

les seves etapes. 

 

El tema central de la Ruta del Pirineu Comtal és la història del naixement de Catalunya i va 

des de l'Empordà fins a la Ribagorça, amb el Pirineu com a teló de fons. La Ruta del Pirineu 

Comtal consisteix en una selecció dels monuments, museus i conjunts medievals més 

emblemàtics de les comarques del nord de Catalunya. La ruta, que s'ordena per comtats, 

consta de tretze punts destacats lligats per una selecció de carreteres de trànsit lent, la 

majoria de les quals panoràmiques. El recorregut permet visitar castells, monestirs, esglésies i 

nuclis urbans amb aroma medieval. Basat en aquest sender, el programa proposa una 

alternativa amb vehicle. 

 

Aquesta ruta es va fer a mà de personatges anònims que ens mostraven les tradicions de la 

zona, la gastronomia, la història, els oficis artesanals, els llocs més insòlits i els més 

coneguts...  



 
42 

 
 

La  productora a més d’enregistrar imatges de Besalú i d'artesans del municipi, va gravar 

altres imatges a altres punts de la Garrotxa amb la voluntat de mostrar el territori però també 

la seva gent. 

El programa es va emetre el divendres 18 de novembre al Canal 33 GR:Pirineus  

 

Dates:Dates:Dates:Dates: de l’11 al 14 de juliol de 2011 

Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors:  Vol de Coloms, Cuina Volcànica, Rucs i Someres, Aj. de Sant Joan les Fonts. 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 600 (inclou tots els Fam trips i press trips) 

Cost: Cost: Cost: Cost: Recursos humans + 95 euros (guiatge) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATS S S S 
IIII    ELS SERVEIS TURÍSTICELS SERVEIS TURÍSTICELS SERVEIS TURÍSTICELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.S DE LA GARROTXA.S DE LA GARROTXA.S DE LA GARROTXA.    

 
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.3  de la CETS: Fam-trips i Press-trips 
Objectius 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. 
 

ACTUACIÓ 8ACTUACIÓ 8ACTUACIÓ 8ACTUACIÓ 8////11116666    Press Press Press Press trip: Mitjans txecstrip: Mitjans txecstrip: Mitjans txecstrip: Mitjans txecs    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Donar informació turística garantida i de qualitat de la comarca, accessible als 

visitants que respongui a les seves demandes    

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:  

A finals d'agost les periodistes txeques Zuzana Churanová i  Miluše Válková van visitar la 

Garrotxa per concloure un projecte iniciat fa dos anys, que consistia en conèixer territoris de 

Catalunya per promocionar-los al seu país.  

 

Miluše Válková, free lance des de 1990 ha anat publicant diversos articles sobre Espanya, 

traductora de literatura novel·lesca i autora de fulletons i publicacions turístiques sobre la 

costa del nostre país. Corresponsal del diari "pravo" i de revistes com "cestopisy", i pròpia web: 

www.spanelsko.info 

 

Zuzana Churanová, free lance, desde 1990 traductora, periodista i corresponsal de les revistes 

"In magazín“, "vlasta", "země světa", "ona dnes" i col·laboradora de la OET de Viena. 

 

Les dues periodistes es van mostrat interessades en conèixer la zona volcànica de la Garrotxa, 

rutes de senderisme, pobles medievals i també els atractius d'Olot. 

    

Dates:Dates:Dates:Dates: de l’11 al 14 de juliol de 2011 

Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors: Hostal Olot, Oficina de Turisme de Besalú. 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 600 (inclou tots els Fam trips i press trips) 

Cost: Cost: Cost: Cost: Recursos humans  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATS S S S 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICSICSICSICS    DE LA GARROTXA.DE LA GARROTXA.DE LA GARROTXA.DE LA GARROTXA.    

 
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.3  de la CETS: Fam-trips i Press-trips 
Objectius 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. 
    

ACTUACIÓ 8ACTUACIÓ 8ACTUACIÓ 8ACTUACIÓ 8/1/1/1/17777        Press Press Press Press trip: trip: trip: trip: Blogtrip PirineusBlogtrip PirineusBlogtrip PirineusBlogtrip Pirineus    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Donar informació turística garantida i de qualitat de la comarca, accessible als 

visitants que respongui a les seves demandes    

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:  

Després de l’èxit de participació o difusió de la destinació Costa Brava obtingut en 

l’organització del 1er bloggtrip a la Costa Brava, el Patronat de Turisme Costa Brava 

Girona va impulsar el blogtrip internel blogtrip internel blogtrip internel blogtrip internacionalacionalacionalacional Pirineu de GironaPirineu de GironaPirineu de GironaPirineu de Girona dirigit exclusivament a un 

seleccionat grup de blocaires de primer nivell amb l’objectiu de donar a conèixer els 

productes i serveis turístics de la destinació Pirineu de Girona a milions de turistes, visitants 

i viatgers a través de les xarxes socials.  

 

Onze blocairesOnze blocairesOnze blocairesOnze blocaires van ser partíceps a aquesta experiència, que va començar el dilluns 26 de 

setembre i va durar 7 dies. Entre els participants hi va haver el britànic Paul Steel, 

especialitzat en viatges de senderisme i excursionisme gestor del portal 

www.baldhiker.com i amb més de 177.000 seguidors al Twitter. També es va comptar 

amb la presència de les nord-americanes Julie Collazo, editora en cap de 

www.matadornetwork.com, comunitat de viatges dedicada a la creació i difusió de 

continguts online de forma interactiva,  Kathryn Marie Halverson, editora de la revista de 

viatges National Geographic a més de l’asiàtica Nelly Huang, blocaire de viatges del portal 

www.wildjunket.com i col·laboradora de Lonely Planet. 
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Els blocaires van estar durant el divendres i dissabte a la Garrotxa. Un vol amb globus va 

ser la primera de les activitats que se’ls hi va programar a la comarca, també se’ls hi va 

preparar una ruta de senderisme per la fageda d’en Jordà i el volcà Santa Margarida 

durant la qual van poder degustar productes del territori a través d’un picnic a l’era de 

Can Jordà ofert per Cuina Volcànica. El grup també va visitar la Vall d’en Bas (el Forn 

d’Hostalets – on van poder fer pa- i el Mallol) i  Santa Pau. 

 

El divendres a la tarda del divendres es va 

portar a terme la jornadala jornadala jornadala jornada––––Social Media Social Media Social Media Social Media 

MeetingMeetingMeetingMeeting---- sobre la promoció dels destins 

gràcies a les xarxes socials, la comunicació 

off i online o el desenvolupament de 

personalitat als blogs. La trobada, que va 

tenir lloc el divendres 30 de setembre al 

Consell Comarcal de la Garrotxa, es va 

poder comptar amb la participació d’una 

quarantena d’assistents.  

 

El Blogtrip internacional Pirineu de Girona es va poder seguir des dels perfils 

@visitcostabrava, en anglès, @pirineudegirona, en català i castellà, a més, del hashtag 

#inPyrenees, el qual va assolir 375 tweets en només dos dies375 tweets en només dos dies375 tweets en només dos dies375 tweets en només dos dies. 

    

Programa:Programa:Programa:Programa:    

Dilluns 26 de setembre Dilluns 26 de setembre Dilluns 26 de setembre Dilluns 26 de setembre ----    Cerdanya Cerdanya Cerdanya Cerdanya     

Arribada a l’aeroport de Barcelona  

Sopar i allotjament a Llívia 

Dimarts 27 de setembre Dimarts 27 de setembre Dimarts 27 de setembre Dimarts 27 de setembre ----    Cerdanya Cerdanya Cerdanya Cerdanya     

Ruta de senderisme pel Camí de Sant Jaume  

Vol en avioneta i ruta en segway 4*4 a la Molina  

Sopar i allotjament a Puigcerdà 

Dimecres 28 de setembre Dimecres 28 de setembre Dimecres 28 de setembre Dimecres 28 de setembre ----    Ripollès Ripollès Ripollès Ripollès     

Activitat de barranquisme  

Ruta amb cavall per Núria i activitat de tir amb arc  

Sopar i allotjament a Núria 
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DijouDijouDijouDijous 29 de setembre s 29 de setembre s 29 de setembre s 29 de setembre ----    Ripollès Ripollès Ripollès Ripollès     

Visita Ripoll i Setcases  

Sopar i allotjament a Camprodon 

Divendres 30 de setembre Divendres 30 de setembre Divendres 30 de setembre Divendres 30 de setembre ----    Garrotxa Garrotxa Garrotxa Garrotxa     

Vol en globus  

Social Media Meeting 

Sopar i allotjament a Santa Pau 

Dissabte 1 d’octubre Dissabte 1 d’octubre Dissabte 1 d’octubre Dissabte 1 d’octubre ----    Garrotxa Garrotxa Garrotxa Garrotxa     

Ruta de senderisme per la fageda d’en Jordà i volcà de Santa Margarita  

Visita Vall d’en Bas i Hostalets  

Sopar i allotjament a Santa Pau  

Diumenge 2 d’octubre Diumenge 2 d’octubre Diumenge 2 d’octubre Diumenge 2 d’octubre ––––    Alt Empordà Alt Empordà Alt Empordà Alt Empordà     

Caiac per l’Alt Empordà per contemplar els Pirineus des del mar  

Visita Celler la Vinyeta  

Sopar i allotjament a Garriguella  

Dilluns 3 d’octubre Dilluns 3 d’octubre Dilluns 3 d’octubre Dilluns 3 d’octubre ––––    Alt Empordà Alt Empordà Alt Empordà Alt Empordà  

Fi del viatge 

 

Els participants van ser: 

Annie Bennet (UK) www.anniebennettspain.com; Julie Collazo (EUA) 

www.matadornetwork.com /www.collazoprojects.com;Lea Hajner (AUS) www.tripwolf.com; 

Kathryn Marie Halverson (EUA) www.intelligenttravel.nationalgeographic.com; Abigail King 

(UK) www.insidethetravellab.com; Nelly Huang (SG) www.wildjunket.com 

Paul Steel (UK) www.baldhiker.com; Rich Whitaker (EUA) www.blog.brillianttrips.com 

Yvonne Zagermann (AL) www.justtravelous.com; Arantxa Ros @ArantxaR 

    

Dates:Dates:Dates:Dates: 30 d’octubre de 2011 (a la Garrotxa) 

Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors: Vol de Coloms, Mike Lockwood, Cuina Volcànica, Aj. de la Vall d’en Bas, 

Consell Comarcal de la Garrotxa. 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 600 (inclou tots els Fam trips i press trips) 

Cost: Cost: Cost: Cost: Recursos humans + 101,69 euros (guiatge) + 12,42 euros (dietes) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATS S S S 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.    

 
Principi 5 de la CETS: Informació soPrincipi 5 de la CETS: Informació soPrincipi 5 de la CETS: Informació soPrincipi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)bre la zona (informar, comunicar i promoure)bre la zona (informar, comunicar i promoure)bre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.3  de la CETS: Fam-trips i Press-trips 
Objectius 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. 
 

ACTUACIÓ 8ACTUACIÓ 8ACTUACIÓ 8ACTUACIÓ 8////11118888    Press Press Press Press triptriptriptrip: Programa Divendres TV3: Programa Divendres TV3: Programa Divendres TV3: Programa Divendres TV3    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Donar informació turística garantida i de qualitat de la comarca, accessible als 

visitants que respongui a les seves demandes    

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:        

A principis d’octubre, TV3 es va posar en contacte amb nosaltres per demanar-nos 

col·laboració en l’enregistrament del magazine diari Divendres dedicat a Santa Pau.    

Del 24 al 27 d'octubre el plató mòbil del programa Divendres, va establir-se a la vila, com 

és habitual al programa, Espertac Peran va fer  una part del directe des d'aquest plató 

mòbil, realitzant entrevistes i emetent vídeos prèviament enregistrats. 

Turisme Garrotxa i Itinerànnia van col·laborar  oferint-los informació dels recursos turístics 

de la zona, acompanyant-los per diversos camins de la xarxa de senders Itinerànnia i 

orientant-los a través d'aquests camins per a l'enregistrament d'imatges de zones properes 

a Santa Pau. 

 

Aquesta era la tercera vegada que aquest programa visita la Garrotxa, programes anteriors 

els llocs escollits van ser Olot i Besalú. 

    

Dates:Dates:Dates:Dates: Del 24 al 27 d’octubre de 2011 

Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors: Serveis turístics adherits, associació d’Hostalatge de la Garrotxa, 

Ajuntament de Santa Pau, Itinerànnia 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 600 (inclou tots els Fam trips i press trips) 

Cost: Cost: Cost: Cost: Recursos humans 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATS S S S 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.    

 
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.3  de la CETS: Fam-trips i Press-trips 
Objectius 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. 
    

ACTUACIÓ 9ACTUACIÓ 9ACTUACIÓ 9ACTUACIÓ 9/1: Viatges de coneixement d/1: Viatges de coneixement d/1: Viatges de coneixement d/1: Viatges de coneixement del territori: País Bascel territori: País Bascel territori: País Bascel territori: País Basc    

Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu:    Transferir coneixements a altres grups d’acció local.    

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:  

A principis d’any es van posar en contacte amb nosaltres una tècnica de Geotech una 

consultoria del País Basc que vam conèixer al SITC el 2010, per demanar-nos col·laboració 

en l’organització d’un viatge de prospecció a la nostra comarca.  

 

Durant tres dies, el grup es va desplaçar per diferents espais en un viatge de formació per 

conèixer a fons el model turístic de la Garrotxa. Un total de dotze persones –entre càrrecs 

polítics, tècnics i empresaris del sector turístic- formaven part del grup, procedent de Las 

Encartaciones a Biscaia. 

 

Dilluns es van reunir amb Turina Serra, que els va exposar algunes de les actuacions que es 

realitzen: des de la implantació d’una xarxa de punts digitals d’informació turística, la 

posada en marxa de la xarxa de senders Itinerànnia... A banda, els integrants del grup es 

van mostrar molt interessats en el model de cooperació público-privat de la Garrotxa, que 

estudien posar en pràctica. 
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Des de Turisme Garrotxa es va preparar un extens programa d’activitats perquè aquesta 

delegació del País Basc pogués endinsar-se en altres projectes turístics de la Garrotxa, com 

les vies verdes o reunions entre volcans.  

    

Dates:Dates:Dates:Dates: del 28 de febrer al 3 de març 

Col·laboradors: Col·laboradors: Col·laboradors: Col·laboradors: Hotel la Perla,    Rest. Cafè Europa, Mike Lockwood, Centre Logístic del 

Bicicarril, Restaurant la Deu, Turisme rural Mas Garganta, Itinerànnia, Aj. Olot - Reunions 

entre Volcans, Centres d’Informació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.    

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 6.000 euros (inclou tots els grups) 

Cost: Cost: Cost: Cost: Recursos humans + 7,56 euros (dietes) 

Ingressos:Ingressos:Ingressos:Ingressos: 10% de comissió : 46,23 euros 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATS S S S 
I ELS SEI ELS SEI ELS SEI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LRVEIS TURÍSTICS DE LRVEIS TURÍSTICS DE LRVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.A GARROTXA.A GARROTXA.A GARROTXA.    

 
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.2 de la CETS: Assistència i participació de Turisme Garrotxa a fires de 
Turisme 
Objectius específics: Ser presents de forma paritària: 60%-40% a fires generalistes i 
especialitzades 
    

ACTUACIÓ 9ACTUACIÓ 9ACTUACIÓ 9ACTUACIÓ 9/2: Viatges de coneixement del territori: GAL Alvèrnia/2: Viatges de coneixement del territori: GAL Alvèrnia/2: Viatges de coneixement del territori: GAL Alvèrnia/2: Viatges de coneixement del territori: GAL Alvèrnia    

Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu:    Transferir coneixements a altres grups d’acció local.    

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció: 

El cap de projectes del grup d’acció local Pays de Saint Flour, de l’Alvèrnia (França) es va 

posar en contacte amb nosaltres per poder venir a la comarca en el marc d’un viatge de 

coneixement. 

Al llarg de tres dies Turisme Garrotxa va rebre el grup d'acció local, aquesta delegació de 

quatre tècnics estava molt interessada en els projectes de desenvolupament local de la 

Garrotxa i en impulsar futurs projectes de cooperació. 

El grup es va desplaçar a la comarca per visitar empreses del sector turístic, empreses 

d’educació ambiental, cases de turisme rural i cases de colònies. Una vegada a la comarca, 

van seguir les explicacions de Turisme Garrotxa sobre el model turístic de la comarca (de 

cooperació público-privada), es van reunir amb el director del Parc Natural de la Zona 

Volcànica de la Garrotxa i amb el gerent d’ADRINOC, l'entitat que gestiona els ajuts 

europeus LEADER. 

 

La visita de la delegació de representants d'aquest grup d'acció local francès tenia per 

objectiu l'estudi de possibles futures col·laboracions en projectes que impulsin l’economia i 
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el turisme en ambdós territoris, unes zones que comparteixen un fet molt particular: són 

zones volcàniques ben conservades que atrauen un flux de visitants molt important 

interessat en la natura i les activitats a l'aire lliure. 

Dates:Dates:Dates:Dates: del 14 al 17 de març 

Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors: Escola de Natura la Garrotxa, Hotel la Perla, Restaurant Fonda Barris, 

Turisme rural Can Ventura, Turisme rural Casa Prat, TOSCA, Turisme rural Mas les 

Comelles, Restaurant i apartaments Can Morera, Casa de colònies Mas Gircós, Mike 

Lockwood, ADRINOC, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 6.000 euros (inclou tots els grups) 

Cost: Cost: Cost: Cost: Recursos humans + 15,66 euros (dietes) 

Ingressos:Ingressos:Ingressos:Ingressos: 10% de comissió : 112,38 euros 
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LÍNIA ELÍNIA ELÍNIA ELÍNIA ESTRATÈGICA 1: PROMOCSTRATÈGICA 1: PROMOCSTRATÈGICA 1: PROMOCSTRATÈGICA 1: PROMOCIONAR L’ENTORN, LA CIONAR L’ENTORN, LA CIONAR L’ENTORN, LA CIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOCIETAT,ULTURA, LA SOCIETAT,ULTURA, LA SOCIETAT,ULTURA, LA SOCIETAT,    LES LES LES LES ACTIVITATS ACTIVITATS ACTIVITATS ACTIVITATS 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.    

 
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.2 de la CETS: Assistència i participació de Turisme Garrotxa a fires de 
Turisme 
Objectius específics: Ser presents de forma paritària: 60%-40% a fires generalistes i 
especialitzades 
 
ACTUACIÓ 9ACTUACIÓ 9ACTUACIÓ 9ACTUACIÓ 9/3: Viatges de coneixement del territori: Professors búlgars/3: Viatges de coneixement del territori: Professors búlgars/3: Viatges de coneixement del territori: Professors búlgars/3: Viatges de coneixement del territori: Professors búlgars    

Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu:    Transferir coneixements a altres grups d’acció local.    

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:  

Turisme Garrotxa i l’Associació de Turisme Rural van atendre durant tres dies un grup de 

professors d’una escola agrària de Bulgària. Els 10 professors van venir gràcies a la beca 

europea Leonardo da Vinci per tal de realitzar activitats i participar en xerrades i visites que 

els hi permetessin conèixer les pràctiques que es duen a terme al nostre territori en relació 

al turisme rural. 

 

Duran els tres dies que van estar a la comarca, van seguir un programa de viatge 

organitzat per Turisme Garrotxa i l’Associació Turisme Rural Garrotxa.  

 
El grup va ser atès pel president i la gerent de l’associació, tot seguit van visitar la SAT 

Verntallat i el Centre Logístic del Bicicarril. L’endemà Turina Serra, gerent de Turisme 

Garrotxa els va explicar el model de gestió público-privat i el model de desenvolupament  

turístic de la Garrotxa, Josep Maria Prats, tècnic del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 

Garrotxa va explicar-los el procés d’acreditació d’empreses amb la CETS i Adriana Ramon  

sobre la xarxa de senders Itinerànnia. Els professors també van visitar la Cooperativa la 
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Fageda, el volcà del Croscat i van concloure amb una trobada amb Emili Mató, gerent del 

Consorci Vies Verdes de Girona. 

 

Acabada la visita a la Garrotxa, el grup es va dirigir a altres indrets de Catalunya per 

continuar veient exemples de bones pràctiques de desenvolupament rural. 

    

Dates:Dates:Dates:Dates: 30 de març de 2011 

Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors: Agrobotiga Verntallat, Centre Logístic del Bicicarril, Cooperativa la Fageda, 

Restaurant Font Moixina, SISMIC Natura en actiu, Associació de Turisme Rural de la 

Garrotxa, Itinerànnia, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Consorci Vies 

Verdes de Girona.    

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 6.000 euros (inclou tots els grups) 

Cost: Cost: Cost: Cost: Recursos humans 

Ingressos:Ingressos:Ingressos:Ingressos: 10% de comissió: 48,56 euros 
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LÍNIA LÍNIA LÍNIA LÍNIA ESTRATÈGICA 1: PROMOESTRATÈGICA 1: PROMOESTRATÈGICA 1: PROMOESTRATÈGICA 1: PROMOCIONAR L’CIONAR L’CIONAR L’CIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, ENTORN, LA CULTURA, ENTORN, LA CULTURA, ENTORN, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LES ACTLA SOCIETAT, LES ACTLA SOCIETAT, LES ACTLA SOCIETAT, LES ACTIVITATS IVITATS IVITATS IVITATS 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.    

 
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.2 de la CETS: Assistència i participació de Turisme Garrotxa a fires de 
Turisme 
Objectius específics: Ser presents de forma paritària: 60%-40% a fires generalistes i 
especialitzades 
 
ACTUACIÓ 9ACTUACIÓ 9ACTUACIÓ 9ACTUACIÓ 9/4: Viatges de coneixement del territori: Universitat de Còrdova/4: Viatges de coneixement del territori: Universitat de Còrdova/4: Viatges de coneixement del territori: Universitat de Còrdova/4: Viatges de coneixement del territori: Universitat de Còrdova    

Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu:    Transferir coneixements a altres grups d’acció local.    

DescripciDescripciDescripciDescripció:ó:ó:ó:  

Una quarantena d’estudiants del Programa Oficial de Postgrau de Desenvolupament Rural 

de la Universitat de Còrdova van visitar durant 3 dies la comarca. Els alumnes realitzaven la 

segona edició del viatge de formació anomenat “Ruta Rural” que es va dur a terme del 6 

al 16 d’abril. Al llarg d’aquest itinerari, visitaven diferents experiències de 

desenvolupament rural (públiques, privades i mixtes), s’entrevistaven amb els diferents 

actors dels territoris (econòmic, social, polític i institucional).   

Del 9 a l’11 d’abril van estar a la Garrotxa i a continuació es desplaçaven als territoris de 

Murcia, Jumilla/Yecla/Morella i Pays Cathare. 

Pel que fa a la Garrotxa, varen ser atesos pels gerents i els representants de les entitats que 

impulsen i promouen de manera coordinada accions a favor del desenvolupament 

sostenible de la comarca: Fundació Privada Garrotxa Líder, ADRI-NOC, el Consell Comarcal 

de la Garrotxa, l’Associació Turisme Garrotxa, el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, el 

Consorci SIGMA i el Parc Natural de la zona Volcànica de la Garrotxa les quals, varen fer 

una breu exposició al llarg del dilluns al mati de les actuacions que estan duent a terme. 
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Dates:Dates:Dates:Dates: del 9 a l’11 d’abril de 2011 

Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors: Restaurant Can Morera, Cooperativa la Fageda, Fundació Privada Garrotxa 

Líder, ADRI-NOC, Consell Comarcal de la Garrotxa, Associació Turisme Garrotxa, Consorci 

d’Acció Social de la Garrotxa, Consorci SIGMA, Parc Natural de la zona Volcànica de la 

Garrotxa.    

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 6.000 euros (inclou tots els grups) 

Cost: Cost: Cost: Cost: Recursos humans 

Ingressos:Ingressos:Ingressos:Ingressos: 10% de comissió:  27,22 euros 
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LÍNIA ELÍNIA ELÍNIA ELÍNIA ESTRATÈGICA 1: PROMOCSTRATÈGICA 1: PROMOCSTRATÈGICA 1: PROMOCSTRATÈGICA 1: PROMOCIONAR L’ENTORN, LA CIONAR L’ENTORN, LA CIONAR L’ENTORN, LA CIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOCIETAT,ULTURA, LA SOCIETAT,ULTURA, LA SOCIETAT,ULTURA, LA SOCIETAT,    LES ACTIVITATS LES ACTIVITATS LES ACTIVITATS LES ACTIVITATS 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.    

 
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informaPrincipi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informaPrincipi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informaPrincipi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)r, comunicar i promoure)r, comunicar i promoure)r, comunicar i promoure)    
Actuació 5.2 de la CETS: Assistència i participació de Turisme Garrotxa a fires de 
Turisme 
Objectius específics: Ser presents de forma paritària: 60%-40% a fires generalistes i 
especialitzades 
 
ACTUACIÓ 9ACTUACIÓ 9ACTUACIÓ 9ACTUACIÓ 9/5: Viatges de coneixement /5: Viatges de coneixement /5: Viatges de coneixement /5: Viatges de coneixement del territori: Pallars Jussàdel territori: Pallars Jussàdel territori: Pallars Jussàdel territori: Pallars Jussà    

Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu:    Transferir coneixements a altres grups d’acció local.    

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:  

Un grup d’empresaris, polítics i tècnics del sector turístic del Pallars Jussà van posar-se en 

contacte amb nosaltres per poder visitar la Garrotxa i per conèixer el model públic privat 

de l’associació Turisme Garrotxa. 

 

Durant la jornada la gerent de l’associació, 

Turina Serra, els va exposar el sistema de 

cooperació público-privat de Turisme 

Garrotxa a més algunes de les actuacions i 

projectes que es porten a terme a la 

comarca: des de la implantació de la xarxa 

de punts digitals d’informació turística, 

publicacions, la posada en marxa de la 

xarxa de senders Itinerànnia...  

 

Seguidament, el grup –format per 17 persones- va visitar la Cooperativa la Fageda i va 

dinar a un dels restaurants adherits a Turisme Garrotxa. La jornada va acabar amb una 

ruta guiada per la xarxa de senders Itinerànnia i amb la visita a un establiment de Turisme 

Rural. 

 

Dates:Dates:Dates:Dates: 30 de març de 2011 

Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors: Cooperativa la Fageda, Restaurant Can Morera, Mike Lockwood, Turisme 

rural Mas Masnou.    

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 6.000 euros (inclou tots els grups) 

Cost: Cost: Cost: Cost: Recursos humans 

Ingressos:Ingressos:Ingressos:Ingressos: 10% de comissió: 90,40 euros 



 
57 

 
 

 

LÍNIA ELÍNIA ELÍNIA ELÍNIA ESTRATÈGICA 1: PROMOCSTRATÈGICA 1: PROMOCSTRATÈGICA 1: PROMOCSTRATÈGICA 1: PROMOCIONAR L’ENTORN, LA CIONAR L’ENTORN, LA CIONAR L’ENTORN, LA CIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOCIETAT,ULTURA, LA SOCIETAT,ULTURA, LA SOCIETAT,ULTURA, LA SOCIETAT,    LES ACTLES ACTLES ACTLES ACTIVITATS IVITATS IVITATS IVITATS 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.    

 
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.2 de la CETS: Assistència i participació de Turisme Garrotxa a fires de 
Turisme 
Objectius específics: Ser presents de forma paritària: 60%-40% a fires generalistes i 
especialitzades 
    

ACTUACIÓ 9ACTUACIÓ 9ACTUACIÓ 9ACTUACIÓ 9/6: Viatges de coneixement del territori: Condado de Jaén/6: Viatges de coneixement del territori: Condado de Jaén/6: Viatges de coneixement del territori: Condado de Jaén/6: Viatges de coneixement del territori: Condado de Jaén    
    

Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu:    Transferir coneixements a altres grups d’acció local.    

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:  

Turisme Garrotxa va col·laborar en la 

preparació de l'estada d'un grup de 25 

estudiants i 3 professors procedent de 

l’Asociación para el Desarrollo Rural de la 

Comarca del Condado de Jaén. 

 

El viatge tenia per objectiu visitar empreses i 

entitats per veure i aprendre experiències empresarials d'èxit. 

 

El grup va conèixer les experiències de la següents empreses garrotxines, la majoria 

acreditades amb la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) o amb el Codi de Gestió 

Sostenible de la Garrotxa i el Collsacabra (CGS): Hostal St Bernat (CETS), la Coop. la Fageda 

(CETS), Embotits Vilanova (CGS), Rest. Oliveras, Silleria Vergés (CGS), Hostal St Bernat 

(CETS), Rest. i Alberg Bellavista (CETS), Museu dels Volcans, Rest. Cafè Europa, Càmping la 

Fageda (CETS), S.A.T. Vall d’en Bas, Rest. Can Morera (CETS), Serrat Agrocuina (CGS), T. 

Rural l'Avenc (CGS), Rest. B-Creck, Museu dels Sants. A més, van participar en visites 

guiades d'educ'Art (CETS), i van estar acompanyats pel personal de TOSCA (CETS). 

    

Dates: Dates: Dates: Dates: Del 21 fins el 27 de juliol. 

Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors: ADRI-NOC    

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 6.000 euros (inclou tots els grups) 

Cost: Cost: Cost: Cost: Recursos humans 

Ingressos:Ingressos:Ingressos:Ingressos: 10% de comissió: 322 euros  
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LÍNIA ELÍNIA ELÍNIA ELÍNIA ESTRATÈGICA 1: PROMOCSTRATÈGICA 1: PROMOCSTRATÈGICA 1: PROMOCSTRATÈGICA 1: PROMOCIONAR L’ENTORN, LA CIONAR L’ENTORN, LA CIONAR L’ENTORN, LA CIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOCIETAT,ULTURA, LA SOCIETAT,ULTURA, LA SOCIETAT,ULTURA, LA SOCIETAT,    LES ACTIVITATS LES ACTIVITATS LES ACTIVITATS LES ACTIVITATS 
I ELS SERVEIS TUI ELS SERVEIS TUI ELS SERVEIS TUI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTRÍSTICS DE LA GARROTRÍSTICS DE LA GARROTRÍSTICS DE LA GARROTXA.XA.XA.XA.    

 
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.2 de la CETS: Assistència i participació de Turisme Garrotxa a fires de 
Turisme 
Objectius específics: Ser presents de forma paritària: 60%-40% a fires generalistes i 
especialitzades 
 
ACTUACIÓ 9ACTUACIÓ 9ACTUACIÓ 9ACTUACIÓ 9/7: Viatges de coneixement del territori: Uribe/7: Viatges de coneixement del territori: Uribe/7: Viatges de coneixement del territori: Uribe/7: Viatges de coneixement del territori: Uribe    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Transferir coneixements a altres grups d’acció local.    

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:  

Un grup de 17 tècnics i polítics de la comarca biscaïna d'Uribe van visitar la Garrotxa, entre 

altres indrets de les comarques gironines, per conèixer de prop com es va crear la xarxa de 

senders Itinerànnia i el model de treball en cooperació entre comarques. 

La coordinadora de la xarxa de senders, Adriana Ramon, va atendre el grup al llarg d'un 

dinar al Restaurant Oliveras de Besalú, on es va explicar els orígens de la xarxa de senders, 

les línies bàsiques del seu pla estratègic. L'explicació va esdevenir un col·loqui en el que es 

van generar moltes preguntes i un debat interessant. 

 

Posteriorment es va fer una visita al poble de Besalú i es va recórrer un tram de l'itinerari 

de les Fonts i Verlets enllaçat a la xarxa de senders Itinerànnia que ha posat en marxa 

recentment l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Dates: Dates: Dates: Dates: 19 d’octubre de 2011. 

OrganitzadorOrganitzadorOrganitzadorOrganitzador:::: A Peu 

Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors: Itinerànnia    

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 6.000 euros (inclou tots els grups) 

Cost: Cost: Cost: Cost: Recursos humans 
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LÍNIA ELÍNIA ELÍNIA ELÍNIA ESTRATÈGICA 1: PROMOCSTRATÈGICA 1: PROMOCSTRATÈGICA 1: PROMOCSTRATÈGICA 1: PROMOCIONAR L’ENTORN, LA CIONAR L’ENTORN, LA CIONAR L’ENTORN, LA CIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOCIETAT,ULTURA, LA SOCIETAT,ULTURA, LA SOCIETAT,ULTURA, LA SOCIETAT,    LES ACTILES ACTILES ACTILES ACTIVITATS VITATS VITATS VITATS 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.    

 
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.2 de la CETS: Assistència i participació de Turisme Garrotxa a fires de 
Turisme 
Objectius específics: Ser presents de forma paritària: 60%-40% a fires generalistes i 
especialitzades 
 
ACTUACIÓ 9ACTUACIÓ 9ACTUACIÓ 9ACTUACIÓ 9/8: Viatges de coneixement del territori: PN Mercantour/8: Viatges de coneixement del territori: PN Mercantour/8: Viatges de coneixement del territori: PN Mercantour/8: Viatges de coneixement del territori: PN Mercantour    

Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu:    Transferir coneixements a altres grups d’acció local.    

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:    

Una delegació del Parc Nacional de Mercantour es va posar en contacte amb nosaltres a 

través del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa per venir a conèixer el territori, 

les empreses del sector turístic i projectes que es porten a terme a través de Turisme 

Garrotxa. 

 

Durant quatre dies el grup es va desplaçar a diferents espais en un viatge de formació per 

conèixer a fons el model turístic de la Garrotxa. Una trentena de persones –entre 

empresaris del sector i tècnics d’aquest Parc- formaven part del grup que, procedent 

d’aquest territori situat a la frontera entre França i Itàlia, es van reunir amb representants 

de Turisme Garrotxa i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Durant la 

trobada, van conèixer el model de cooperació públic-privat de Turisme Garrotxa, la seva 

organització i algunes de les actuacions que es porten a terme a la comarca en el marc de 

la Carta Europea de Turisme Sostenible. Des de Turisme Garrotxa es va preparar un extens 

programa de visites a empreses de la comarca acreditades amb la Carta Europea de 
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Turisme Sostenible per conèixer de primera mà la seva activitat i el seu compromís amb el 

Parc i el territori. 

 

Dates: Dates: Dates: Dates: De 7 al 10 de novembre 2011. 

Col·laboCol·laboCol·laboCol·laborrrradors:adors:adors:adors: Restaurant la Deu, Cooperativa la Fageda, Càmping la Fageda, Restaurant 

Hostal dels Ossos, educ’Art, Restaurant la Quinta Justa, TOSCA, Restaurant i apartaments 

Can Morera, Fonda Barris, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Itinerànnia, 

Turisme rural Mas Masnou, Turisme Rural Mas Comelles, Oficina de Turisme de Besalú.    

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 6.000 euros (inclou tots els grups) 

Cost: Cost: Cost: Cost: Recursos humans + 11,88 euros (dietes) 

Ingressos:Ingressos:Ingressos:Ingressos: 10% de comissió: 342,40 euros 
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LÍNIA ELÍNIA ELÍNIA ELÍNIA ESTRATÈGICA 1: PROMOCSTRATÈGICA 1: PROMOCSTRATÈGICA 1: PROMOCSTRATÈGICA 1: PROMOCIONAR L’ENTORN, LA CIONAR L’ENTORN, LA CIONAR L’ENTORN, LA CIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOCIETAT,ULTURA, LA SOCIETAT,ULTURA, LA SOCIETAT,ULTURA, LA SOCIETAT,    LES ACTIVITATS LES ACTIVITATS LES ACTIVITATS LES ACTIVITATS 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.    

 
Principi 5 de lPrincipi 5 de lPrincipi 5 de lPrincipi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)a CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)a CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)a CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.2 de la CETS: Assistència i participació de Turisme Garrotxa a fires de 
Turisme 
Objectius específics: Ser presents de forma paritària: 60%-40% a fires generalistes i 
especialitzades 
 

ACTUACIÓ 9ACTUACIÓ 9ACTUACIÓ 9ACTUACIÓ 9/9: Viatges de coneixement del territori: GAL Alvèrnia/9: Viatges de coneixement del territori: GAL Alvèrnia/9: Viatges de coneixement del territori: GAL Alvèrnia/9: Viatges de coneixement del territori: GAL Alvèrnia    

Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu:    Transferir coneixements a altres grups d’acció local.    

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:    

A finals de novembre Turisme Garrotxa va col·laborar novament  en l'organització de 

l'estada dels tècnics del grup d'acció local de l'Alvèrnia, que van tornar a la Garrotxa per 

realitzar noves visites i reunions, en el que és el procés preparatori d'un possible projecte 

de cooperació entre la Garrotxa, aquesta regió francesa i possiblement una altra zona 

volcànica espanyola. 

El projecte, encara a nivell d'esbós, versarà sobre intercanvis culturals a nivell de festivals de 

música, sobre intercanvi d'escolars i temes relacionats amb la promoció del turisme i dels 

productes locals en zones volcàniques. 

    

Dates: Dates: Dates: Dates: Del 28 a l’1 de desembre de 2011. 

Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors:  Hotel Can Blanc, educ’Art, Restaurant la Quinta Justa, Restaurant la Deu, 

Restaurant Fonda Barris, Restaurant Can Morera, Restaurant Europa, ADRINOC, TOSCA    

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 6.000 euros (inclou tots els grups) 

Cost: Cost: Cost: Cost: Recursos humans 

Ingressos:Ingressos:Ingressos:Ingressos: 10% de comissió: 179,37 euros 
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Després de l’atenció de cada grup de coneixement, es va enviar una enquesta de satisfacció perquè responguessin  preguntes sobre l’organització del 

viatge (atenció rebuda, qualitat dels serveis, expectatives, etc...) 

 

Seguidament es presenta el resultat de l’enquesta de satisfacció dels 4 grups que la van contestar. 

La valoració va des de1= malament; 2 Regular; 3 Bé; 4 Molt bé.  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CUL, LA CUL, LA CUL, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LTURA, LA SOCIETAT, LTURA, LA SOCIETAT, LTURA, LA SOCIETAT, LES ACTIVITATS ES ACTIVITATS ES ACTIVITATS ES ACTIVITATS 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.    

 
Àmbit de resultat: FamÀmbit de resultat: FamÀmbit de resultat: FamÀmbit de resultat: Fam----trips / Presstrips / Presstrips / Presstrips / Press----tripstripstripstrips    
Objectiu específic: Participar de les accions que promogui el Club de Turisme Actiu 
 

ACTUACIÓ 10ACTUACIÓ 10ACTUACIÓ 10ACTUACIÓ 10::::    Club de Turisme  Actiu Club de Turisme  Actiu Club de Turisme  Actiu Club de Turisme  Actiu ––––    Turisme de CataTurisme de CataTurisme de CataTurisme de Catalunyalunyalunyalunya        

Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu:    Participar de les accions que emprengui el Club de Turisme Actiu.    

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:    

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 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 va assistir a la jornada tècnica de club de Turisme Actiu, que es va celebrar 

al Museu i Centre d’Estudis Dr. Melcior Colet, el 15 de novembre, on a més d’explicar-nos les 

accions destacades de l’any, se’ns va presentar la proposta de Pla d’Accions i Objectius per al 

2012. 

 

La jornada es va concloure amb una 

presentació sobre “Com fer atractiu el 

producte turístic actiu i de natura pel mercat 

alemany a càrrec de la Sra. Montserrat Sierra, 

Directora CPT Alemanya. 

 

Col·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradors:::: Agència Catalana de Turisme 

PressupostPressupostPressupostPressupost:::: 350,00 euros 

CostCostCostCost:::: 296,62 euros  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATS S S S 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.    

 
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.4 de la CETS: Pla editorial 
Objectius específics: 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. 
 

ACTUACIO 11: Guia Tot GarrotxaACTUACIO 11: Guia Tot GarrotxaACTUACIO 11: Guia Tot GarrotxaACTUACIO 11: Guia Tot Garrotxa    

Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu: Disposar d’una eina útil per a recórrer la Garrotxa visitant els principals 

atractius turístics i altres indrets menys coneguts. 

DescrDescrDescrDescripcióipcióipcióipció:::: L’any 2010 es va plantejar la 

possibilitat de reeditar la guia en tots quatre idiomes, 

però l’existència d’un estoc relativament important 

de guies en anglès i francès, sumat a la baixa 

quantitat de guies en català i castellàcatalà i castellàcatalà i castellàcatalà i castellà van fer prendre 

la decisió de reeditar la guia només en aquests dos 

idiomes. Se’n van editar un total de 30.000 unitats30.000 unitats30.000 unitats30.000 unitats i 

es va aprofitar per incloure-hi una sèrie de millores, 

actualitzacions i correccions. 

Es va repartir 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. 

Un cop més es va tornar a penjar a internet (www.issuu.com). A través d’aquest canal la van 

visualitzar 14.700 persones, 10.300 en català i 4.400 en castellà. 

ProveïdorsProveïdorsProveïdorsProveïdors::::    

Disseny i maquetació: Dani González 

Impressió: Jiménez Godoy 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 15.200 euros 

CCCCost:ost:ost:ost:    13.935€ (impressió) + 400€ (disseny) + 725,82€ (transport)= 15.060,82€ 

IngressosIngressosIngressosIngressos:::: 14.290,50 euros 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATS S S S 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.    

 
Principi 5 de la CETSPrincipi 5 de la CETSPrincipi 5 de la CETSPrincipi 5 de la CETS    InforInforInforInformació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)mació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)mació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)mació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.4 de la CETS: Pla editorial 
Objectius específics: 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 
 

ACTUACIO 12ACTUACIO 12ACTUACIO 12ACTUACIO 12: : : : Mapa GarrotxaMapa GarrotxaMapa GarrotxaMapa Garrotxa----OlotOlotOlotOlot        

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció: 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. 

 

Aquest 2011 es va reeditar el mapa, fent-hi 

diverses correccions i actualitzant els continguts, 

en especial el llistat d’empreses. 

Se’n van imprimir 50.000 unitats, que es van 

distribuir a fires i es van posat a disposició de les 

oficines de turisme i dels serveis turístics adherits. 

 

Proveïdors:Proveïdors:Proveïdors:Proveïdors:    

Disseny i maquetació: Dani González 

Impressió: Alzamora 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 6.000 euros 

CostCostCostCost: : : : Disseny i impressió 5.293,04 euros 

SubvencionsSubvencionsSubvencionsSubvencions::::        L’Ajuntament d’Olot assumeix la meitat del cost de la impressió i rep 25.000 

exemplars dels 50.000 editats 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATS S S S 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.    

 
Principi 5 de la CETSPrincipi 5 de la CETSPrincipi 5 de la CETSPrincipi 5 de la CETS    Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.4 de la CETS: Pla editorial 
Objectius específics: Elaborar un pla editorial (promocional i informatiu) dels materials 
turístics comarcals i fer accessible la comunicació i la informació als col·lectius amb 
discapacitats físiques o psíquiques 
 

ACTUACIÓ 13ACTUACIÓ 13ACTUACIÓ 13ACTUACIÓ 13    Agenda d’esdevenAgenda d’esdevenAgenda d’esdevenAgenda d’esdeveniments anualiments anualiments anualiments anual    

Descripció: S’elaborarà de forma mensual i en format electrònic una agenda d’actes i 

esdeveniments d’interès per als visitants, promovent al mateix temps l’agenda de 

turismegarrotxa.com 

Aquesta acció no s’ha dut a terme tal com estava prevista. En el seu lloc s’han promogut 

diversos esdeveniments a través de Facebook, assolint el mateix objectiu i no generant costos 

externs. 

Calendari previst: Gener - desembre 2009. 

Agents implicats: Turisme Garrotxa,  Xarxa d’Oficines de Turisme, taula de tècnics 

Pressupost: 0 euros 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATS S S S 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.    

 
PrincipiPrincipiPrincipiPrincipis 5 is 5 is 5 is 5 i    7.2 de la CETS: Educació7.2 de la CETS: Educació7.2 de la CETS: Educació7.2 de la CETS: Educació    i informació sobre la zona (informar, comunicar i informació sobre la zona (informar, comunicar i informació sobre la zona (informar, comunicar i informació sobre la zona (informar, comunicar 
i promoure)i promoure)i promoure)i promoure)    
Actuació  5.4 i 7.2.7 de la CETS: Pla editorial i Descobreix la Garrotxa 
Objectius específics: Consolidar les diferents actuacions d’educació ambientals ja 
existents. 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. 
 

ACTUACIÓ 14ACTUACIÓ 14ACTUACIÓ 14ACTUACIÓ 14:  :  :  :  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!     

Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Oferta de qualitat per a la població adulta visitant que es concreta amb diferents 

visites i excursionsvisites i excursionsvisites i excursionsvisites 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. 

 

També se n’edita una publicació dirigida al públic que ja és a la comarca en la que es dóna a 

conèixer el programa de visites guiades previst. Es tracta d’un programa de butxaca. 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). 
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Tots els establiments turístics que participen en aquesta acció, a més d’obtenir publicacions 

editades sobre el programa per fer-ne difusió, van poder disposar de tants talonaris 

d’invitacions per oferir als seus clients com els van fer falta. 

 

De la mateixa manera que l’any anterior, s’ha continuat distribuint una enquesta de 

satisfacció a cada participant, perquè valori la visita. Un cop completada, el visitant es queda 

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. 

 

Accions: Accions: Accions: Accions: En l’organització d’aquest programa de visites guiades hi ha participat diverses 

associacions i ajuntaments de la comarca: 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 d’en Bas, Ajuntament de la 

Vall de Bianya, Associació d’Hostaleria de la Garrotxa, Associació Verd Volcànic i Bisbat de 

Girona. 

 

L’edició del 2011, que ha comptat amb 158 visites i rutes guiades158 visites i rutes guiades158 visites i rutes guiades158 visites i rutes guiades, ha seguit la mateixa línia 

de l’any anterior, en què es va fer diversos canvis, com col·locació estratègica de les activitats 

per tal d’augmentar les nits de pernoctació dels visitants i el nombre d’àpats en restaurants, 

la nova maquetació del fulletó de butxaca, la durada del programa (de Setmana Santa a 

Setmana Santa), les valoracions qualitatives amb enquestes, els tastos gratuïts per a les 

persones que responguessin les enquestes, el regal d’un llapis per omplir l’enquesta... 

 

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 STA’s 

poden disposar del programa de butxaca i dels pòsters. Com cada any, el programa es va 

penjar en pdf al web de l’associació, i també es van incorporar tots els actes a l’agenda.  

 

A més, a banda de continuar incorporant banners a les fitxes de les empreses que participen 

al Descobreix la Garrotxa, al llarg de 2011 es van fer diverses millores a nivell de promoció, 

especialment al web de Turisme Garrotxa, on a més de millorar el disseny de la secció 

dedicada a aquest programa de visites guiades, es van crear una nova secció també dedicada 

a la promoció d’aquestes visites però prenent de referència les activitats que els infants hi 

poden fer, com un joc de descoberta dels detalls modernistes, un joc de postals dels edificis 
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més emblemàtics, el dibuix d’un hostal per pintar, el quadern de l’aventurer, el dibuix d’un 

laberint amb un matxo i un traginer...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La promoció del Descobreix la Garrotxa a turismegarrotxa.com: d’esquerra a dreta i de dalt a 

baix, secció “Descobreix la Garrotxa”, banners per a les empreses que hi participen, secció 

“Activitats en família” i fragment de l’agenda de turismegarrotxa.com 

 

Proveïdors:Proveïdors:Proveïdors:Proveïdors: 

Guiatges: Associació Verd Volcànic 

Disseny i maquetació del programa de butxaca: DGF disseny  

Impressió: Impremta Aubert 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 15.000 euros (guiatges + promoció) 

Cost:Cost:Cost:Cost: 14.303,00 euros (guiatges + promoció) 

Ingressos:Ingressos:Ingressos:Ingressos: 75 euros / any establiment que participa en el programa (via associacions o Punt 

d’Informació) 80 euros / any establiment que participa en el programa (participació 

individual). Els ajuntaments assumeixen 50 euros per visita (8 visites mínim). El cost es redueix 

segons el nombre de visites programades. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATS S S S 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.    

 
Principi 6 de la CETPrincipi 6 de la CETPrincipi 6 de la CETPrincipi 6 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)S: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)S: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)S: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 6.10 de la CETS: Producte: tiquet museu 
Objectius específics: Crear i consolidar com a mínim 10 productes que promoguin els 
valors naturals i culturals del territori de la Garrotxa i aconseguir la participació del 
35% dels Serveis Turístics Adherits i socis a Turisme Garrotxa en la creació de 
productes turístics 
 

ACTUACIÓ 15ACTUACIÓ 15ACTUACIÓ 15ACTUACIÓ 15::::    Tiquet MuseuTiquet MuseuTiquet MuseuTiquet Museu    

Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu: Disposar d’un tiquet que englobi l’oferta de museus 

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció: El Tiquet Museu és una 

iniciativa de la taula de tècnics de turisme 

en col·laboració directa amb el Museu 

Comarcal de la Garrotxa d’Olot, 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 una iniciativa turística i cultural 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’any 2011 es va continuar am la col·laboració amb el Club TR3SCcol·laboració amb el Club TR3SCcol·laboració amb el Club TR3SCcol·laboració amb el Club TR3SC consistent en oferir un 

descompte del 50% del preu de l’entrada als seus membres. 

 

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. 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 400 euros 

Cost:Cost:Cost:Cost:  398 euros 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTU, LA CULTU, LA CULTU, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LESRA, LA SOCIETAT, LESRA, LA SOCIETAT, LESRA, LA SOCIETAT, LES    ACTIVITATS ACTIVITATS ACTIVITATS ACTIVITATS 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.    

 
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.5 de la CETS: Millora de la informació virtual i del posicionament de les 
webs comarcals. 
Objectius específics: Potenciar les noves tecnologies (infraestructures 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 i fer accessible la comunicació i la informació als col·lectius amb 
discapacitats físiques o psíquiques. 
 

ACTUACIÓ 16ACTUACIÓ 16ACTUACIÓ 16ACTUACIÓ 16::::    AAAActualitzar el web actual i mantenimentctualitzar el web actual i mantenimentctualitzar el web actual i mantenimentctualitzar el web actual i manteniment    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Disposar d’una eina bàsica per a la promoció, tan del territori com de les empreses i 

serveis turístics 

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:    

Amb 225.000 visites225.000 visites225.000 visites225.000 visites, el web registra un augment d'un 14%augment d'un 14%augment d'un 14%augment d'un 14% respecte l'any anterior (193.000), 

continuant d’aquesta manera un any més la tendència de forts increments anuals. També 

augmenta el nombre total de pàgines vistes, arribant al 1.578.000 (un 3,63% més que l’any 

anterior). 

 

En canvi, decreix el nombre de pàgines vistes en cada visita, que de 7,88 passa a 7,01, 

s’incrementa un 8,65% el nombre de rebots (sortides ràpides del web), baixa el temps mitjà 

de visita al web fins als 4 minuts i 48 segons i també baixa una mica (2,43%) el percentatges 

de visites noves. 

 

Un dels causants d’aquest augment d’unes dades i del decreixement d’altres són les consultes 

provinents de la Xarxa de Punts Digitals d’Informació Turística, que l’any 2011 va registrar 

157.000157.000157.000157.000, una gran part dels quals va acabar consultant continguts web. Es tracta d’unes 

consultes que tenen unes característiques molt diferents de les fetes des d’un ordinador de 

sobretaula: més ràpides, no es consulten tants continguts... Cal tenir en compte que la Xarxa 

de Punts Digitals es va posar en funcionament progressivament al llarg de 2011, de manera 

que la repercussió a les estadístiques és encara parcial. Previsiblement l’any 2012  l’impacte es 

notarà molt més i s’accentuarà la tendència actual. 

 

Pel que fa als continguts, la informació sobre els allotjaments, el PNZVG, el senderisme i les 

visites guiades figura en els primers llocs dels interessos dels usuaris. 
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Actiu des de la tardor de 2007, el web actual de l'associació Turisme Garrotxa porta 

acumulades Més de 755.000 visites i 6.278.000 pàgines vistes, i en l'actualitat figura a la 

posició 1.000.6951.000.6951.000.6951.000.695 del rànquing mundial d'Alexa. 

 

A tot això ajuda el fet que al llarg dels darrers anys el nombre d'empreses adherides a Turisme 

Garrotxa s’ha incrementat, fet que dota el web de més continguts d'interès. 

 

Al llarg de 2011 es va afegir la categoria als establiments de turisme rural categoritzats, es 

van afegir 15 notícies i 275 actes a l’agenda i es va actualitzar la secció de “visites guiades”, a 

banda d’actualitzar altres apartats del web. 

 

 

 

Comparativa de es estadístiques del web (en verd any 2010, en blau any 2011). 

    

Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors: Associacions membres de Turisme Garrotxa 

Proveïdors:Proveïdors:Proveïdors:Proveïdors: Conzentra 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 1.029,93 euros 

Cost:Cost:Cost:Cost: 1.233,60 euros 

IngressosIngressosIngressosIngressos:::: 1.190 euros (enllaços patrocinats) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATS S S S 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.    

 
Àmbit de resultat: TICÀmbit de resultat: TICÀmbit de resultat: TICÀmbit de resultat: TIC    
Objectiu específic: Mantenir informats els professionals del turisme de les principals 
novetats referents a Turisme Garrotxa i a la comarca. 
 

ACTUACIÓ 17ACTUACIÓ 17ACTUACIÓ 17ACTUACIÓ 17: : : : Butlletí electrònic per a professionals externsButlletí electrònic per a professionals externsButlletí electrònic per a professionals externsButlletí electrònic per a professionals externs    

Descripció: 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. 

Calendari previst: Gener - desembre 2009. 

Agents implicats: Turisme Garrotxa 

Pressupost: 0  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, L, LA CULTURA, L, LA CULTURA, L, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LES ACTIA SOCIETAT, LES ACTIA SOCIETAT, LES ACTIA SOCIETAT, LES ACTIVITATS VITATS VITATS VITATS 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.    
 
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.5 de la CETS: Millora de la informació virtual i del posicionament de les 
webs comarcals 
Objectius específics: 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 i fer 
accessible la comunicació i la informació als col·lectius amb discapacitats físiques o 
psíquiques 
 

ACTUACIÓ 18ACTUACIÓ 18ACTUACIÓ 18ACTUACIÓ 18::::    Butlletí per als visitantsButlletí per als visitantsButlletí per als visitantsButlletí per als visitants    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Captar visitants de la Garrotxa i fidelitzar les persones que ja l’han visitat. 

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció: S’han enviat un 

butlletí coincidint amb cada 

canvi d’estació de l’any a les 

persones que s’hi ha subscrit 

via web (326 persones a 31 

de desembre de 2011). 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. 

 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Recursos humans 

Cost:Cost:Cost:Cost: 4 h / trimestre  (aprox.) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATS S S S 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.    

 
PPPPrincipi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)rincipi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)rincipi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)rincipi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.5 de la CETS: Millora de la informació virtual i del posicionament de les 
webs comarcals 
Objectius específics: 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 i fer 
accessible la comunicació i la informació als col·lectius amb discapacitats físiques o 
psíquiques 
 

ACTUACIÓ 19ACTUACIÓ 19ACTUACIÓ 19ACTUACIÓ 19::::    Promoure la Garrotxa a les xarxes socialsPromoure la Garrotxa a les xarxes socialsPromoure la Garrotxa a les xarxes socialsPromoure la Garrotxa a les xarxes socials    

Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu: Captar visitants de la Garrotxa i fidelitzar les persones que ja l’han visitat. 

Descripció: Descripció: Descripció: Descripció:     

A Twitter s’hi van publicar 

automàticament totes les notícies de 

turismegarrotxa.com i s’hi van fer alguns 

tuits i retuits de forma puntual. A 31 de 

desembre de 2011 el compte de 

Turisme Garrotxa tenia 886886886886 seguidors. 

 

 

A Facebook es van publicar automàticament 

totes les notícies de turismegarrotxa.com fins 

que Facebook va deshabilitar aquesta funció, a 

la tardor de 2011. A partir d’aleshores les 

notícies es van publicar de forma manual i 

amb un to més personalitzat per aquest canal 

de comunicació. També s’hi van publicar altres 

temes, com les activitats previstes pel cap de 

setmana. A 31 de desembre de 2011 la 

pàgina comptava amb 347347347347 seguidors. 

 

Proveïdors:Proveïdors:Proveïdors:Proveïdors: Facebook i Twitter 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Recursos humans    

Cost:Cost:Cost:Cost: Recursos Humans 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATS S S S 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LAICS DE LAICS DE LAICS DE LA    GARROTXA.GARROTXA.GARROTXA.GARROTXA.    

 
Àmbit de resultat: Sensibilització local / comunicacióÀmbit de resultat: Sensibilització local / comunicacióÀmbit de resultat: Sensibilització local / comunicacióÀmbit de resultat: Sensibilització local / comunicació    
Objectiu específic: Sensibilitzar i comunicar a la població local i comarques veïnes de 
les accions del sector turístic de la Garrotxa. 
 

ACTUACIÓ 20ACTUACIÓ 20ACTUACIÓ 20ACTUACIÓ 20::::    Programa de ràdio “Viu la Garrotxa”Programa de ràdio “Viu la Garrotxa”Programa de ràdio “Viu la Garrotxa”Programa de ràdio “Viu la Garrotxa”    

ObjObjObjObjectiu:ectiu:ectiu:ectiu: Difondre la tasca de Turisme Garrotxa i promoure el coneixement de la comarca a la 

població local i de proximitat. 

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció: El Consell Comarcal de la Garrotxa va cedir 

a Turisme Garrotxa uns minuts de setmanals a Ràdio 

Olot. Van ser 26 programes26 programes26 programes26 programes d’uns 30 minutsd’uns 30 minutsd’uns 30 minutsd’uns 30 minuts de 

durada, el primer dels quals es va emetre l’l’l’l’1 de febrer 1 de febrer 1 de febrer 1 de febrer 

iiii    el darrer elel darrer elel darrer elel darrer el    26 26 26 26 de de de de juliol,juliol,juliol,juliol, sempre els dimarts a les 

13:30h, amb una reemissió els dissabtes a les 14.00h. 

 

Cada programa s’estructurava al voltant d’una 

entrevista amb un tècnic de turisme o un responsable 

d’una associació turística, una agenda d’actes i 

finalment un concurs en el que socis i empreses 

adherides van oferir premis. 

 

El programa es podia escoltar a la carta des d’una secció al web de Turisme Garrotxa, on es 

remetia als oients perquè responguessin la pregunta de la setmana. 

 

L’acceptació d’aquesta iniciativa per part dels oients va ser molt bona, i es van registrar uns 

molt bons nivells de participació al concurs, cosa que va demostrar que es va arribar a un bon 

gruix de la població local. 

 

El programa va comptar amb la participació, com a convidatsconvidatsconvidatsconvidats, de tècnics de la major part dels 

socis de Turisme Garrotxa, tan públics com privats: Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, 

Associació Turisme Rural Garrotxa, Associació d’Allotjaments Rurals de la Garrotxa, Agrupació 

de Cases de  Colònies de la Garrotxa, Consorci de l’Alta Garrotxa, Ajuntament de la Vall d’en 

Bas, Ajuntament d’Olot, Ajuntament de les Preses, Parc Natural de la Zona Volcànica de la 

Garrotxa, Ajuntament de la Vall de Bianya, Xarxa de senders Itinerànnia, Ajuntament de Sant 

Joan les Fonts, Centre per a la Sostenibilitat Territorial, Fundació Garrotxa Líder, Ajuntament 
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de Besalú, Fundació d'Estudis Superiors d'Olot, les Planes d'Hostoles i Sant Feliu de Pallerols. 

També s’hi va tractar la tasca de les empreses d’activitats. 

 

Cada setmana hi havia un concurs, i cada mes se sortejava un premipremipremipremi entre els encertants de 

tot el mes. El premi consistia en obsequis oferts per diversos socis de Turisme Garrotxa: 

Restaurant Ca l’Enric, Pavellons de les Cols, llibre de la Garrotxa (Consell Comarcal de la 

Garrotxa), Restaurant Cal Sastre i Vol de Coloms. 

 

A més del concurs, el programa també incloïa una agenda d’actesagenda d’actesagenda d’actesagenda d’actes, que recollia els 

esdeveniments més significatius que es feien a la Garrotxa aquell cap de setmana. 

 

El programa va resultar molt útil per a difondre la tasca de Turisme Garrotxa, dels seus socis i 

també per donar a conèixer l’oferta turística de la comarca. 

    

Col·laboradors: Col·laboradors: Col·laboradors: Col·laboradors: Àrea de protocol i comunicació del Consell Comarcal de la Garrotxa (més tots 

els convidats i empreses que van oferir premis mencionats anteriorment). 

Proveïdors:Proveïdors:Proveïdors:Proveïdors: Ràdio Olot 

Cost:Cost:Cost:Cost: 3,5h / setmana 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATS S S S 
I ELS SERVEIS TI ELS SERVEIS TI ELS SERVEIS TI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROURÍSTICS DE LA GARROURÍSTICS DE LA GARROURÍSTICS DE LA GARROTXA.TXA.TXA.TXA.    

 
Àmbit de resultat: ComunicacióÀmbit de resultat: ComunicacióÀmbit de resultat: ComunicacióÀmbit de resultat: Comunicació    
Objectiu específic: Sensibilitzar la població local i comarques veïnes de les accions del 
sector turístic de la Garrotxa. 
 

ACTUACIÓ 2ACTUACIÓ 2ACTUACIÓ 2ACTUACIÓ 21111::::    Difusió de les accions entre Turisme Garrotxa i els Difusió de les accions entre Turisme Garrotxa i els Difusió de les accions entre Turisme Garrotxa i els Difusió de les accions entre Turisme Garrotxa i els 

tècnics muntècnics muntècnics muntècnics municipals icipals icipals icipals     

Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu: Establir contacte amb els editors de les diverses revistes d’àmbit municipal que es 

publiquen a la Garrotxa per oferir-los la possibilitat d’incloure articles sobre el sector turístic 

(ex: la xarxa de senders Itinerànnia...), amb l’objectiu de sensibilitzar la població local fent-la 

coneixedora dels recursos turístics, ofertes, projectes... i que siguin prescriptors positius del 

desenvolupament turístic de la comarca. 

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:        

Des de Turisme Garrotxa s’ha informat periòdicament els tècnics de turisme municipals de les 

accions realitzades des de l’associació. Els mitjans han estat els següents: Flaixos de Turisme 

Garrotxa, reunions de la taula de tècnics i oficines de turisme i enviament d’informació 

puntual per correu electrònic. 
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LÍNLÍNLÍNLÍNIA ESTRATÈGICA 1: PRIA ESTRATÈGICA 1: PRIA ESTRATÈGICA 1: PRIA ESTRATÈGICA 1: PROMOCIONAR L’ENTORN, OMOCIONAR L’ENTORN, OMOCIONAR L’ENTORN, OMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOCIELA CULTURA, LA SOCIELA CULTURA, LA SOCIELA CULTURA, LA SOCIETAT, LES ACTIVITATS TAT, LES ACTIVITATS TAT, LES ACTIVITATS TAT, LES ACTIVITATS 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.    

 
Àmbit de resultat: ComunicacióÀmbit de resultat: ComunicacióÀmbit de resultat: ComunicacióÀmbit de resultat: Comunicació    
Objectiu específic: Mantenir informades les persones interessades en visitar la 
Garrotxa. 
 

ACTUACIÓ 22ACTUACIÓ 22ACTUACIÓ 22ACTUACIÓ 22::::    Informació als visitantsInformació als visitantsInformació als visitantsInformació als visitants    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Nodrir d’informació als visitants abans de la seva visita a la Garrotxa per tal que 

puguin preparar la seva estada amb comoditat. 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció: 

Turisme Garrotxa atén consultes a través de correu electrònic, que es responen a través 

d’aquest mateix canal de comunicació o bé deriven en enviament d’informació turística per 

correu postal. 

 

Al llarg de 2011 es van fer 266 enviaments d’informació turística266 enviaments d’informació turística266 enviaments d’informació turística266 enviaments d’informació turística a les persones interessades 

en conèixer la comarca per correu postal, que es distribueixen de la següent manera: 

 

PressupostPressupostPressupostPressupost::::    1.500 euros 

Cost:Cost:Cost:Cost: 842,61 euros 

ProvínciaProvínciaProvínciaProvíncia    tramesestramesestramesestrameses        Comunitat autònomaComunitat autònomaComunitat autònomaComunitat autònoma    tramesestramesestramesestrameses        PaísPaísPaísPaís    tramesestramesestramesestrameses    

Barcelona 103  Comunitat Valenciana 17  França 28 

Tarragona 22  Madrid 12  Bèlgica i Holanda 14 

Girona 15  País Basc 11  Alemanya 3 

 Lleida 8  Aragó 6  Itàlia 3 

   Navarra 3  USA 2 

   Balears 3  Noruega 1 

   Astúries 2  Cuba 1 

   Cantàbria 2  Israel 1 

   Castella i Lleó 2  Rússia 1 

   Castella la Manxa 2  

   Galícia 2  

   Andalusia 1  

   Canàries 1  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:LÍNIA ESTRATÈGICA 1:    PROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORNPROMOCIONAR L’ENTORN, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOC, LA CULTURA, LA SOCIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATIETAT, LES ACTIVITATS S S S 
I ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTI ELS SERVEIS TURÍSTICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.ICS DE LA GARROTXA.    

 
Àmbit de resultat: Sensibilització local / comunicacióÀmbit de resultat: Sensibilització local / comunicacióÀmbit de resultat: Sensibilització local / comunicacióÀmbit de resultat: Sensibilització local / comunicació    
Objectiu específic: Augmentar el coneixement i el prestigi de les accions de Turisme 
Garrotxa. 
    

AAAACTUACIÓCTUACIÓCTUACIÓCTUACIÓ    23232323::::    Participació en fòrums i jornades del sector turísticParticipació en fòrums i jornades del sector turísticParticipació en fòrums i jornades del sector turísticParticipació en fòrums i jornades del sector turístic    

Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu: Augmentar el coneixement i el prestigi de les accions de Turisme Garrotxa 

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció: Turisme Garrotxa ha estat present en diferents fòrums i jornades per presentar el 

model turístic públic-privat de la Garrotxa així com actuacions rellevants com el projecte de 

senderisme Itinerànnia. 

 

Àrea de Joventut del Consell Comarcal de la GarrotxaÀrea de Joventut del Consell Comarcal de la GarrotxaÀrea de Joventut del Consell Comarcal de la GarrotxaÀrea de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa    

El 17 de gener es va explicar la tasca de Turisme Garrotxa a l’àrea de Joventut del Consell 

Comarcal de la Garrotxa. 

    

PPPPonència onència onència onència IgualadaIgualadaIgualadaIgualada    

El 27 de gener es va assistir a un acte a la comarca de l’Anoia, on es va presentar 

l’experiència de desenvolupament turístic de la Garrotxa. 

 

Agents TurísticsAgents TurísticsAgents TurísticsAgents Turístics    

L’1 de febrer es va presentar l’associació als agents turístics d’Olot, programa de formació 

que tenia per objectiu formar en turisme persones majors de 25 anys i en situació d’atur. 

 

Estació Nàutica de l’EstartitEstació Nàutica de l’EstartitEstació Nàutica de l’EstartitEstació Nàutica de l’Estartit    

El 3 de febrer es va fer una presentació de Turisme Garrotxa a l’Estació Nàutica de l’Estartit 

en el marc d’unes jornades organitzades en aquesta població del Baix Empordà per 

debatre les oportunitats de negoci turístic vinculades a la possible declaració de la zona 

del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter com a Parc Natural. 

 

Curs de CCurs de CCurs de CCurs de Coneixementoneixementoneixementoneixement    de la Garrotxade la Garrotxade la Garrotxade la Garrotxa    

El 9 de febrer es va fer la sessió habitual de presentació de Turisme Garrotxa en el marc del 

Curs de Coneixement de la Garrotxa 
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Grup Universitat CòrdovaGrup Universitat CòrdovaGrup Universitat CòrdovaGrup Universitat Còrdova    

L’11 de febrer es va atendre un grup de la Universitat de Còrdova, format per professors, 

amb l’objectiu de preparar un viatge de formació amb alumnes. 

    

Grup Las Encartaciones (Euskadi)Grup Las Encartaciones (Euskadi)Grup Las Encartaciones (Euskadi)Grup Las Encartaciones (Euskadi)    

El 28 de febrer es va presentar Turisme Garrotxa a un grup de 12 polítics, tècnics i 

empresaris del sector turístic del País Basc, interessades a conèixer a fons el model turístic 

de la Garrotxa.  

    

Grup BulgàriaGrup BulgàriaGrup BulgàriaGrup Bulgària    

El 31 de març es va atendre un grup de d'onze professors provinents de Bulgària, en el 

marc d'una beca de la UE anomenada Leonardo da Vinci, interessat en conèixer bones 

pràctiques de desenvolupament rural. 

    

Grup Universitat CòrdovaGrup Universitat CòrdovaGrup Universitat CòrdovaGrup Universitat Còrdova    

L’11 d’abril es va atendre una quarantena d’estudiants del Programa Oficial de Postgrau de 

Desenvolupament Rural de la Universitat de Còrdova. A més de Turisme Garrotxa també 

van ser atesos pels gerents de la Fundació Privada Garrotxa Líder, ADRI-NOC, Consell 

Comarcal de la Garrotxa, Turisme Garrotxa, Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, 

Consorci SIGMA i Parc Natural de la zona Volcànica de la Garrotxa. 

 

Grup Pallars JussàGrup Pallars JussàGrup Pallars JussàGrup Pallars Jussà    

El 13 d’abril es va atendre un grup d’empresaris, polítics i tècnics del sector turístic del 

Pallars Jussà, interessats en conèixer el model públic privat de Turisme Garrotxa. 

 

GAL de GuadalorceGAL de GuadalorceGAL de GuadalorceGAL de Guadalorce    

El 9 de maig es va presentar Turisme Garrotxa a un grup d’acció local de la zona del 

Guadalorce per conèixer el model de desenvolupament turístic de la comarca i el 

funcionament del Codi de Gestió Sostenible com a estratègia de desenvolupament 

territorial. 

    

Universitat de GironaUniversitat de GironaUniversitat de GironaUniversitat de Girona    

20 d’octubre: Des de la facultat de turisme, també es va demanar si hi havia la possibilitat 

de fer una ponència als alumnes de 1er de carrera, sota l’assignatura introducció a 

l’economia perquè coneguessin projectes turístics realitzats en cooperació. 
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Grup UribeGrup UribeGrup UribeGrup Uribe    

El 21 d’octubre es va atendre un grup de 17 tècnics i polítics de la comarca biscaïna 

d'Uribe interessats en conèixer de prop com es va crear la xarxa de senders Itinerànnia i el 

model de treball en cooperació entre comarques.  

 

Jornades tècniques empresarialsJornades tècniques empresarialsJornades tècniques empresarialsJornades tècniques empresarials    

El dia 22 d'octubre la Mancomunitat d’Iniciatives pel Desenvolupament Integral del 

Territori, formada pels ajuntaments tarragonins de Tivissa, Pratdip i Vandellòs i l'Hospitalet 

de l’Infant, van convidar a la coordinadora de la xarxa de senders Itinerànnia a les II 

Jornades Tècniques Empresarials, amb l'objectiu de crear un espai de reflexió per al sector 

públic i privat, portar endavant els projectes estratègics per al desenvolupament econòmic 

i social del territori, i fomentar la col·laboració entre tots els sectors participants. 

 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Recursos humans 

Cost:Cost:Cost:Cost: Recursos humans 
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Altres actuacions no previstesAltres actuacions no previstesAltres actuacions no previstesAltres actuacions no previstes    
    
Acció promocionalAcció promocionalAcció promocionalAcció promocional    #costabravakm0#costabravakm0#costabravakm0#costabravakm0    

Acció promocional impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona amb 

l’objectiu de donar a conèixer l’oferta turística en tota la seva diversitat territorial, 

representada sota les marques Costa Brava i Pirineu de Girona; fent especial incís en 

l’oferta vinculada amb enogastronomia, cultura, natura i actiu. 

 

Aquesta acció promocional es va repetir en diferents mercats de Barcelona: Mercat de la 

Boqueria, mercat de Sagrada família, mercat de la concepció i Mercat municipal de Sant 

Cugat. 

 

Després de valorar els espais i el cost, des de Turisme Garrotxa es va veure oportú 

participar en aquesta acció a només un dels espais: el mercat de la Concepció. 

 

L’associació va disposar d’un mostrador dins de l’estand en el que es van atendre les 

consultes dels visitants.  

 

L’afluència de consultes no van ser massa elevada, tot i que durant el dia (sobretot el matí) 

hi va haver força gent, la majoria es dirigia només a fer la compra i pocs s’aturaven a fer 

consultes. 

 

Durant el dia es van programar activitats d’animació: tallers infantils, mostra de 

vinoteràpia, etc. I també es va fer venda i degustacions de productes.  

 

Des del Patronat de turisme es va realitzar una campanya prèvia de comunicació online i 

offline a través de: ràdio, premsa, xarxes socials i mailing directe. 
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Aquest format de promoció, tot i arribar al client de proximitat directe, en general no es 

va valorar massa positiva per la majoria de participants, tot i que l’acció en el Mercat de la 

Concepció va ser la millor, en quant al conjunt. 

 

A l’acció hi van participar una desena d’entitats de les comarques gironines. 

 

L’acció #costabravakm0#costabravakm0#costabravakm0#costabravakm0 es va tancar amb Mercat de MercatsMercat de MercatsMercat de MercatsMercat de Mercats, esdeveniment que es va 

portar a terme a la ciutat de Barcelona el setembre de 2011, amb la única participació del 

Patronat de Turisme i l’Ajuntament de Girona. Les altres entitats se’n van assabentar 

posteriorment.  

 

Dates:Dates:Dates:Dates: del 12 al 14 de maig de 2011 

Assistents:Assistents:Assistents:Assistents: Montse Padrosa (tècnica) 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Acció no contemplada 

Cost: Cost: Cost: Cost: 500 euros (Mostrador) + 294,78 euros (dietes)= 794,78 euros 

 

Promoció AtrápaloPromoció AtrápaloPromoció AtrápaloPromoció Atrápalo        

Des de la secretaria tècnica de Marca PirineusMarca PirineusMarca PirineusMarca Pirineus van contactar amb nosaltres per oferir-nos la 

possibilitat de col·laborar a una campanya de promoció al portal  Atrápalo.com, una acció 

que brindava l’oportunitat d’aparèixer al portal d’una de les principals agències de viatges.    

La promoció consistia en que, a través de les xarxes socials d'AtrápaloAtrápaloAtrápaloAtrápalo, es demanaria als 

usuaris que del 24 al 28 d'octubre, descriguin en detall un dia de tardor perfecte als 

Pirineus de Catalunya. Els premis seran un total d'11 escapades als Pirineus de Catalunya. 

Des de Turisme garrotxa es va demanar la col·laboració als serveis turístics adherits, per la 

confecció d'un sol premi, un  "paquet" oferint una nit d’hotel o casa rural amb esmorzar. 

Congrés de Vulcanologia: VolcandparkCongrés de Vulcanologia: VolcandparkCongrés de Vulcanologia: VolcandparkCongrés de Vulcanologia: Volcandpark    

En motiu de la celebració del congrés de vulcanologia Volcandpark, el 1er congrés sobre la 

gestió, la divulgació i el geoturisme en zones volcàniques protegides, que es portarà a 

terme del 21 al 25 de maig de 2012, a Olot.     

Turisme Garrotxa va demanar la col·laboració a empreses d’allotjament associades. 

Empreses acreditades amb la Carta Europea de Turisme Sostenible i membres de Reunions 

entre Volcans, oferint algun descompte o promoció en l’allotjament dels congressistes i 

així fer-los partíceps en aquesta acció. 
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Així mateix, junt amb l’associació d’hostalatge de la Garrotxa, es va començar a coordinar els 

àpats durant el congrés. 

 

Col·laboració Memorial Xavi TondoCol·laboració Memorial Xavi TondoCol·laboració Memorial Xavi TondoCol·laboració Memorial Xavi Tondo    
    
En motiu de la marxa cicloturista Memorial Xavi Tondo a Sant Joan les Fonts, Turisme 

Garrotxa va col·laborar amb l’organització cedint imatges pel web de l’esdeveniment,  

també aportant material promocional per als participants. 
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Línia estratègica Línia estratègica Línia estratègica Línia estratègica 2222::::    
Adequar permanentment el catàleg de serveis 
oferts als membres de l’associació 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:    ADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENT EL CATÀLEGT EL CATÀLEGT EL CATÀLEGT EL CATÀLEG    DE SERVEIS OFERTS DE SERVEIS OFERTS DE SERVEIS OFERTS DE SERVEIS OFERTS 
ALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.    

    
Principi 7 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 7 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 7 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 7 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 7.1.1 de la CETS: Pla anual de formació per a professionals del turisme a la 
Garrotxa. 
Objectius específics: Elaborar i executar el pla de formació anual per als professionals 
del turisme de la comarca de la Garrotxa. 
    
ACTUACIÓ 24:ACTUACIÓ 24:ACTUACIÓ 24:ACTUACIÓ 24:    Curs de Coneixement de la GarrotxaCurs de Coneixement de la GarrotxaCurs de Coneixement de la GarrotxaCurs de Coneixement de la Garrotxa    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Formar els professionals del turisme del territori perquè puguin facilitar 

una informació turística de qualitat. 

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció: L’experiència de la Xarxa de punts d’informació és considerada 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 que tenen els treballadors de 

les empreses acreditades de fer formació sobre el coneixement del territori i l’atenció als 

visitants. 

 

Accions:Accions:Accions:Accions: El curs de coneixement de la Garrotxa va arribar a la seva dotzena edició aquest 

2011. El curs té  una durada de 30 hores. 

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. 

• Sessió 1: Introducció: CETS, Turisme Garrotxa, eines 2.0 per a informadors turístics (3 

h.). Hi van participar 17 alumnes. 

• Sessió 2: Manual de l’informador: Història i cultura de la Garrotxa I (3h.). Hi van 

participar 15 alumnes. 

• Sessió 3: Bones pràctiques ambientals (3 h.). Hi van participar 20 alumnes. 

• Sessió espais naturals I: Recursos turístics en espais naturals de la Garrotxa (3h). Hi van 

participar 19 alumnes. 

• Sessió d’atenció al visitant (3 h). Hi van participar 10 alumnes. 

• Sessió geologia i vulcanisme I (3h). Hi van participar 20 alumnes. 

• Sessió història i cultura I (3h). Hi van participar 16 alumnes. 

 

Proveïdor:Proveïdor:Proveïdor:Proveïdor: Fundació d’Estudis Superiors d’Olot 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 300 euros (30% matricules cursos turisme FES) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:    ADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVEIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS 
ALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSOCIOCIOCIOCIACIÓ.ACIÓ.ACIÓ.ACIÓ.    

    
Principi 7 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 7 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 7 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 7 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 7.1.1 de la CETS: Pla anual de formació per a professionals del turisme a la 
Garrotxa. 
Objectius específics: Elaborar i executar el pla de formació anual per als professionals 
del turisme de la comarca de la Garrotxa. 
    

ACTUACIÓ 25ACTUACIÓ 25ACTUACIÓ 25ACTUACIÓ 25: : : : Curs d’atenció al visitantCurs d’atenció al visitantCurs d’atenció al visitantCurs d’atenció al visitant    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Formar els professionals del turisme del territori perquè puguin facilitar 

una informació turística de qualitat. 

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:  

L’experiència de la Xarxa de punts d’informació és considerada 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 que tenen els treballadors de les empreses 

acreditades de fer formació sobre el coneixement del territori i l’atenció als visitants. 

 

Accions:Accions:Accions:Accions: Com a complement al Curs de coneixement de la Garrotxa, es va programar per 

quart 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. Hi van participar 10 alumnes: dos 

d’empreses i la resta a títol individual. 

 

Proveïdor:Proveïdor:Proveïdor:Proveïdor: Fundació d’Estudis Superiors d’Olot 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 500 euros + (30% matricules cursos turisme FES) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:    ADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVEIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS 
ALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.    

    
Principi 7 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 7 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 7 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 7 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 7.1.1 de la CETS: Pla anual de formació per a professionals del turisme a la 
Garrotxa. 
Objectius específics: Elaborar i executar el pla de formació anual per als professionals 
del turisme de la comarca de la Garrotxa. 
 
ACTUACIÓ 26:ACTUACIÓ 26:ACTUACIÓ 26:ACTUACIÓ 26:    Formació permanent per als Punts d’InformacióFormació permanent per als Punts d’InformacióFormació permanent per als Punts d’InformacióFormació permanent per als Punts d’Informació    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Formar els professionals del turisme del territori perquè puguin facilitar una 

informació turística de qualitat. 

Descripció: Descripció: Descripció: Descripció:     

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

d’informació.  

Cada any s’organitzen sessions de formació 

permanent obertes a tothom. L’objectiu és que 

els responsables del sector turístic, especialment 

Punts i Espais d’Informació,  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 del 2011 van ser 

quatre: 

- 4 de maig: Les llegendes del Riu BrugentLes llegendes del Riu BrugentLes llegendes del Riu BrugentLes llegendes del Riu Brugent    de les de les de les de les 

Planes d’HostolesPlanes d’HostolesPlanes d’HostolesPlanes d’Hostoles. 3 hores. 11 assistents 

- 10 de maig: L'oferta de visites de la visites de la visites de la visites de la 

Cooperativa la Fageda.Cooperativa la Fageda.Cooperativa la Fageda.Cooperativa la Fageda. Visita a les instal·lacions 

de la Cooperativa. 1 hora i mitja. 17 assistents 

- 12 i 19 de maig: El routing d'Itinerànnia:El routing d'Itinerànnia:El routing d'Itinerànnia:El routing d'Itinerànnia: com 

funciona? 2 hores. 23 assistents 

    

Proveïdors: Proveïdors: Proveïdors: Proveïdors: Verd Volcànic, Cooperativa la Fageda i FES 

Cost:Cost:Cost:Cost: Recursos humans 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:    ADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVEIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS 
ALS MEMBRES DE L’AALS MEMBRES DE L’AALS MEMBRES DE L’AALS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ.SSOCIACIÓ.SSOCIACIÓ.SSOCIACIÓ.    

    
Principi 7 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 7 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 7 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 7 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 7.1.1 de la CETS: Pla anual de formació per a professionals del turisme a la 
Garrotxa. 
Objectius específics: Elaborar i executar el pla de formació anual per als professionals 
del turisme de la comarca de la Garrotxa. 
 
ACTUACIÓ 27: 30% descomptes FESACTUACIÓ 27: 30% descomptes FESACTUACIÓ 27: 30% descomptes FESACTUACIÓ 27: 30% descomptes FES    
    
Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu: Formar els professionals del turisme del territori perquè puguin facilitar 

una informació turística de qualitat. 

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció: 

Bonificació del 30% en l’import de les matrícules de cursos relacionats amb turisme de la FES, 

aplicades al personal dels socis i Serveis Turístics Adherits. 

 

L’any 2011 es va continuar oferint aquest descompte a totes les persones vinculades amb 

algun soci o Servei Turístic adherit que s’inscrivissin a algun curs sobre turisme organitzat per 

la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot. El límit és un descompte per establiment i curs. 

 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 600 euros. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:    ADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVEIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS 
AAAALS MEMBRES DE L’ASSOLS MEMBRES DE L’ASSOLS MEMBRES DE L’ASSOLS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ.CIACIÓ.CIACIÓ.CIACIÓ.    

    
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.12 de la CETS: Programa de difusió interna. 
Objectius específics: Difondre a la població local les actuacions que es realitzin de 
productes que se’n derivin (estudis, diagnosis, productes.) 
 
ACTUACIÓ 28/1: ACTUACIÓ 28/1: ACTUACIÓ 28/1: ACTUACIÓ 28/1:     Organitzar 4 conferències col·loqui al voltant de temes Organitzar 4 conferències col·loqui al voltant de temes Organitzar 4 conferències col·loqui al voltant de temes Organitzar 4 conferències col·loqui al voltant de temes 
d’interès d’interès d’interès d’interès ----    Presentació de l’acord entre el Patronat de Turisme Costa Presentació de l’acord entre el Patronat de Turisme Costa Presentació de l’acord entre el Patronat de Turisme Costa Presentació de l’acord entre el Patronat de Turisme Costa 
Brava Girona i la central de reserves de restaurants RestaBrava Girona i la central de reserves de restaurants RestaBrava Girona i la central de reserves de restaurants RestaBrava Girona i la central de reserves de restaurants Restalolololo    
    
Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu: Mantenir informats els socis i les empreses adherides a Turisme Garrotxa. 

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció: 

Col·laboració en l’organització d’aquesta 

jornada, realitzada a la sala de plens del 

Consell Comarcal de la Garrotxa tot 

convidant els empresaris turístics 

membres de l’Associació d’Hostalatge de 

la Garrotxa. 

 

A l’acte, dut a terme el 9 de febrer de 2011, hi van assistir una vintena d’empresaris de la 

Garrotxa i el Ripollès. 

 

Restalo és una central de reserves especialitzada per a restaurants amb la qual el Patronat de 

Turisme Costa Brava Girona va arribar a un acord, per poder oferir a tots els restaurants de la 

província els serveis d’aquesta central de reserves amb unes condicions avantatjoses. 

 

Proveïdor:Proveïdor:Proveïdor:Proveïdor: Patronat de Turisme Costa Brava Girona 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Recursos humans 

Cost:Cost:Cost:Cost: Recursos humans 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:    ADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVEIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS 
ALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.    

    
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.12 de la CETS: Programa de difusió interna. 
Objectius específics: Difondre a la població local les actuacions que es realitzin de 
productes que se’n derivin (estudis, diagnosis, productes.) 
 
ACTUACIÓ 28/2ACTUACIÓ 28/2ACTUACIÓ 28/2ACTUACIÓ 28/2::::        Organitzar 4 conferències col·loqui al voltant de temes Organitzar 4 conferències col·loqui al voltant de temes Organitzar 4 conferències col·loqui al voltant de temes Organitzar 4 conferències col·loqui al voltant de temes 
d’interès d’interès d’interès d’interès ----    JoJoJoJornada "La preservació dels espais naturals com a oportunitat rnada "La preservació dels espais naturals com a oportunitat rnada "La preservació dels espais naturals com a oportunitat rnada "La preservació dels espais naturals com a oportunitat 
pel sector turístic"pel sector turístic"pel sector turístic"pel sector turístic"    
    
Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu: Mantenir informats els socis i les empreses adherides a Turisme Garrotxa.  

 

Amb motiu de la reunió dels tècnics europeus 

del Grup de Treball de la CETS que es va dur a 

terme a la Garrotxa des de dilluns 23 fins el 

dijous 26 de maig de 2011, des del PNZVG i 

Turisme Garrotxa es va organitzar una Jornada 

oberta a tothom sobre turisme de natura, 

aprofitant la seva presència al territori. 

 

A la Jornada hi van participar una vuitantena de 

professionals del sector turístic i dels espais 

naturals protegits de tot Catalunya. Es va dur a 

terme el dijous, 26 de maig de 2011 al Casal 

Marià d'Olot, i es va enregistrar en vídeo. Els Els Els Els 

vídeos de tota la jornada es troben disponiblvídeos de tota la jornada es troben disponiblvídeos de tota la jornada es troben disponiblvídeos de tota la jornada es troben disponibles es es es 

al canal de Turisme Garrotxa a Youtube:al canal de Turisme Garrotxa a Youtube:al canal de Turisme Garrotxa a Youtube:al canal de Turisme Garrotxa a Youtube: 

wwwwwwwww.youtube.com/user/turismegarrotxaw.youtube.com/user/turismegarrotxaw.youtube.com/user/turismegarrotxaw.youtube.com/user/turismegarrotxa 
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La Jornada va comptar amb la participació d’especialistes en la matèria, com Josep Ma 

Prats (Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa), Richard Partington (Europarc 

Consulting) Michael Pugh (Nordic Baltic Section of Europarc Federation), Mireia Tresserras 

(Verd Volcànic), Xavier Cazorla (Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de 

Catalunya), Paulo Castro (Federació Europarc) i Monica Herrera (Federació Europarc, i Parc 

Nacional del Mercantour). 

 

Aquest acte va servir per aportar el coneixement dels tècnics d'Europarc a les empreses i 

entitats turístiques gironines que treballaven en espais o parcs naturals. 

 

 

Col.laboradorsCol.laboradorsCol.laboradorsCol.laboradors:::: Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Patronat de Turisme Costa 

Brava Pririneu de Girona 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Recursos humans 

Cost:Cost:Cost:Cost: Recursos humans 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:    ADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVEIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS 
ALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.    

 
Principi 5 de la CETS: InformaciPrincipi 5 de la CETS: InformaciPrincipi 5 de la CETS: InformaciPrincipi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)ó sobre la zona (informar, comunicar i promoure)ó sobre la zona (informar, comunicar i promoure)ó sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.12 de la CETS: Programa de difusió interna. 
Objectius específics: Difondre a la població local les actuacions que es realitzin de 
productes que se’n derivin (estudis, diagnosis, productes.) 
 

ACTUAACTUAACTUAACTUACIÓ 28/3CIÓ 28/3CIÓ 28/3CIÓ 28/3::::        Organitzar 4 conferències col·loqui al voltant de temes Organitzar 4 conferències col·loqui al voltant de temes Organitzar 4 conferències col·loqui al voltant de temes Organitzar 4 conferències col·loqui al voltant de temes 
d’interès d’interès d’interès d’interès ----    Presentació de l'inici del procés per a l'estudi d'impacte del Presentació de l'inici del procés per a l'estudi d'impacte del Presentació de l'inici del procés per a l'estudi d'impacte del Presentació de l'inici del procés per a l'estudi d'impacte del 
turisme a la Garrotxaturisme a la Garrotxaturisme a la Garrotxaturisme a la Garrotxa    
    
Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu: Mantenir informats els socis i les empreses adherides a Turisme Garrotxa.  

DescriDescriDescriDescripció:pció:pció:pció:  

El dia 7 de juliol de 2011 es va dur a terme la presentació del procediment per a 

l’elaboració de dades per nodrir l’estudi que des del Consell Comarcal de la Garrotxa, 

Turisme Garrotxa i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa es va decidir 

encarregar a l’empresa ALS (Advanced Leisure Services) per analitzar l’impacte 

socioeconòmic del turisme a la Garrotxa des del 2001, any d’acreditació de la Carta 

Europea de Turisme Sostenible (CETS), fins 2010. 

Per a més informació sobre aquest estudi, consulteu l’actuació número 68. 

    

Proveïdor:Proveïdor:Proveïdor:Proveïdor: Advanced Leisure Services 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Recursos humans 

Cost:Cost:Cost:Cost: Recursos humans 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:    ADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVEIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS 
ALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.    

 
Principi 5 de la CETS: InformPrincipi 5 de la CETS: InformPrincipi 5 de la CETS: InformPrincipi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)ació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)ació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)ació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.12 de la CETS: Programa de difusió interna. 
Objectius específics: Difondre a la població local les actuacions que es realitzin de 
productes que se’n derivin (estudis, diagnosis, productes.) 
 
ACACACACTUACIÓ 28/4TUACIÓ 28/4TUACIÓ 28/4TUACIÓ 28/4::::        Organitzar 4 conferències col·loqui al voltant de temes Organitzar 4 conferències col·loqui al voltant de temes Organitzar 4 conferències col·loqui al voltant de temes Organitzar 4 conferències col·loqui al voltant de temes 
d’interès d’interès d’interès d’interès ----    Presentació dels resultats de l'estudi d'impacte socioeconòmic Presentació dels resultats de l'estudi d'impacte socioeconòmic Presentació dels resultats de l'estudi d'impacte socioeconòmic Presentació dels resultats de l'estudi d'impacte socioeconòmic 
del turisme a la Garrotxadel turisme a la Garrotxadel turisme a la Garrotxadel turisme a la Garrotxa    
    
Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu: Mantenir informats els socis i les empreses adherides a Turisme Garrotxa.  

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció: 

El 19 d’octubre de 2011 es va dur a terme la presentació dels resultats de l’estudi que des 

del Consell Comarcal de la Garrotxa, Turisme Garrotxa i el Parc Natural de la Zona 

Volcànica de la Garrotxa es va decidir encarregar a l’empresa ALS (Advanced Leisure 

Services) per analitzar l’impacte socioeconòmic del turisme a la Garrotxa des del 2001, any 

d’acreditació de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS), fins 2010. 

Per a més informació sobre aquest estudi, consulteu l’actuació número 68. 

Proveïdor:Proveïdor:Proveïdor:Proveïdor: Advanced Leisure Services 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Recursos humans 

Cost:Cost:Cost:Cost: Recursos humans 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:    ADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVEIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS 
ALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.    

 
Àmbit de resultat: InformacióÀmbit de resultat: InformacióÀmbit de resultat: InformacióÀmbit de resultat: Informació    
Objectiu específic: Fomentar que els socis i les empreses adherides millorin la seva 
formació. 
 
ACTUACIÓ 29: ACTUACIÓ 29: ACTUACIÓ 29: ACTUACIÓ 29:     Difusió dels cursos destinats al sector turístic Difusió dels cursos destinats al sector turístic Difusió dels cursos destinats al sector turístic Difusió dels cursos destinats al sector turístic 
organitzats per altres entitats organitzats per altres entitats organitzats per altres entitats organitzats per altres entitats     
    
Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu: Millorar la formació dels socis i empreses adherides a Turisme Garrotxa. 

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció: 

Al llarg de 2011 s’han difós una vintena d’activitats d’interès per al sector turístic: 

- Taller de reputació online de la Cambra de Comerç de Girona 15 i 22 de febrer de 

2011 

- Planta’t a l’hort. CST, Museu Comarcal i Ajuntament d’Olot. Març-setembre 2011 

- Elaboració de blogs en l'agroturisme. Escola Agrària de Manresa. Elaboració de blogs 

en l'agroturisme. Abril-juny 2011 

- Cursos de l’Associació d'Hostalatge de la Garrotxa i GEXTION finançats 100% per 

treballadors RG i autònoms del sector de l'hostaleria i turisme. Maig-juny 2011 

- Jornada Técnica de Protecció de Dades. Associació d'Hostalatge de la Garrotxa. 11 de 

maig de 2011. 

- Jornada sobre el turisme de reunions en el mercat francès. Reunions Entre Volcans. 10 

de juny de 2011. 

- Jornada sobre els reptes del sector hoteler. CETT. 7 de juny de 2011. 

- Curs sobre gestió del turisme sostenible. Eco-union. Juny-juliol 2011. 

- Jornades de la Xarxa de la Carta Europea de Turisme Sostenible d'Espanya i Portugal. 

EUROPARC. Del 28 de setembre al 2 d'octubre de 2011. 

- Curs "Què en sabem de? Els Volcans". Origen, dinamisme eruptiu i productes. FES. 

Setembre de 2011. 

- Jormnada Turisme 360º. Patronat de Turisme Costa Brava Girona. 25 d’octubre de 

2011. 

- Curs e-City Branding. Universitat Oberta de Catalunya. Setembre de 2011. 

- Jornades Social Media Meeting. Patronat de Turisme Costa Brava Giroba. 30 de 

setembre de 2011. 
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- III Seminari Internacional sobre Agrobiodiversitat. FES i CUIPB. Del 4 al 6 de novembre 

de 2011. 

- Jornada de la Patata. Associació d’Hostalatge de la Garrotxa. 05-11-2011 

- Cursos online sobre turisme responsable. Eco-union. Desembre 2011. 

- Presentació del Club Actiu Natura. Patronat de Turisme Costa Brava Girona. 10 de 

desembre de 2011. 

- VII Jornada sobre productes agroalimentaris locals. PNZVG, SIGMA, Ajuntament 

d’Olot, FGL, FES, Slow Food. 11 de febrer de 2012. 

 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Recursos humans 

Cost:Cost:Cost:Cost: Recursos humans 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:    ADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVEIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS 
ALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.    

 
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunPrincipi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunPrincipi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunPrincipi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)icar i promoure)icar i promoure)icar i promoure)    
Actuació 5.12 de la CETS:  Programa de difusió interna. 
Objectius específics: Difondre a la població local les actuacions que es realitzin de 
productes que se’n derivin (estudis, diagnosis, productes.) 
 
ACTUACIÓ 30ACTUACIÓ 30ACTUACIÓ 30ACTUACIÓ 30: : : : Flaixos de Turisme GarrFlaixos de Turisme GarrFlaixos de Turisme GarrFlaixos de Turisme Garrotxa otxa otxa otxa ––––    Butlletí electrònicButlletí electrònicButlletí electrònicButlletí electrònic    

Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu: Mantenir informats els socis i 

les empreses adherides a Turisme 

Garrotxa.  

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:  

Cada setmana s’ha preparat i enviat el 

butlletí electrònic anomenat Flaixos de 

Turisme Garrotxa, en total 52 númerostotal 52 númerostotal 52 númerostotal 52 números 

a tots els socis, empreses i entitats 

vinculades a l’associació. 

 

A través d’aquest butlletí s’ha fet 

difusió de múltiples notícies, cursos, 

jornades, i altres informacions d’interès 

per al sector. 

 

És la principal eina de comunicació 

entre Turisme Garrotxa i els seus 

membres. 

 

El reben 372 persones a 31 de 

desembre de 2011. 

 

Pressupost: Pressupost: Pressupost: Pressupost: Recursos humans    

Cost:Cost:Cost:Cost: Hores de recursos humans 

 2 h / setmana  (aprox.) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:    ADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVEIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS 
ALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓOCIACIÓOCIACIÓOCIACIÓ....    

 
Principi Principi Principi Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.12 de la CETS:  Programa de difusió interna. 
Objectius específics: Difondre a la població local les actuacions que es realitzin de 
productes que se’n derivin (estudis, diagnosis, productes.) 
 
Actuació 31:Actuació 31:Actuació 31:Actuació 31:    Butlletí semestralButlletí semestralButlletí semestralButlletí semestral    

Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu: Mantenir informats els socis i les empreses adherides a Turisme Garrotxa. 

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:  

El butlletí semestral és una de les eines de 

comunicació interna entre els associats de 

Turisme Garrotxa. Consta de diferents 

apartats: editorial, actuacions portades a 

terme, les que queden per desenvolupar, 

una secció on una persona vinculada al 

sector turístic opina, una recepta, i les 

altes i les baixes. 

Al llarg de 2011 se n’han enviat dos dos dos dos 

númerosnúmerosnúmerosnúmeros: un el mes de gener i l’altre a 

l’estiu. 

    

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Recursos humans 

Cost:Cost:Cost:Cost: Recursos humans 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:    ADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVEIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS 
ALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.    

 
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicarPrincipi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicarPrincipi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicarPrincipi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar    i promoure)i promoure)i promoure)i promoure)    
Actuació 5.5 de la CETS: Millora de la informació virtual i del posicionament de les 
webs comarcals. 
Objectius específics: Potenciar les noves tecnologies (infraestructures 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 i fer accessible la comunicació i la informació als col·lectius amb 
discapacitats físiques o psíquiques. 
 
ACTUACIÓ 32:ACTUACIÓ 32:ACTUACIÓ 32:ACTUACIÓ 32:    IncorpIncorpIncorpIncorporar al web de Turisme Garrotxa productes dels orar al web de Turisme Garrotxa productes dels orar al web de Turisme Garrotxa productes dels orar al web de Turisme Garrotxa productes dels 
associatsassociatsassociatsassociats    
    
Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu: Ajudar els associats a difondre els seus productes. 

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció: Malgrat que no és pròpiament un producte, s’ha fet difusió a través del web de 

diverses activitats específiques que han organitzat empreses adherides a Turisme Garrotxa, 

com és el cas de la programació de visites guiades dels membres de l’Associació Catalana Catalana Catalana Catalana 

d’Empreses de Senderismed’Empreses de Senderismed’Empreses de Senderismed’Empreses de Senderisme, de les visites teatralitzades de la Cooperativa la Fagedavisites teatralitzades de la Cooperativa la Fagedavisites teatralitzades de la Cooperativa la Fagedavisites teatralitzades de la Cooperativa la Fageda, o de les 

visites guiades al Museu deMuseu deMuseu deMuseu de    Miniatures i Microminiatures de BesalúMiniatures i Microminiatures de BesalúMiniatures i Microminiatures de BesalúMiniatures i Microminiatures de Besalú. 

 

Agents implicats:Agents implicats:Agents implicats:Agents implicats: Turisme Garrotxa 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Recursos humans 

Cost:Cost:Cost:Cost: Recursos humans 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:    ADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVEIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS 
ALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.    

 
Principi 5 de la CETS: InPrincipi 5 de la CETS: InPrincipi 5 de la CETS: InPrincipi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)formació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)formació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)formació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.5 de la CETS: Millora de la informació virtual i del posicionament de les 
webs comarcals. 
Objectius específics: Potenciar les noves tecnologies (infraestructures 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 i fer accessible la comunicació i la informació als col·lectius amb 
discapacitats físiques o psíquiques. 
 
ACTUACIÓ 33: ACTUACIÓ 33: ACTUACIÓ 33: ACTUACIÓ 33: Consolidar al web una espai de reserves online dels Consolidar al web una espai de reserves online dels Consolidar al web una espai de reserves online dels Consolidar al web una espai de reserves online dels 
associats amb plataforma pròpia associats amb plataforma pròpia associats amb plataforma pròpia associats amb plataforma pròpia     
    
Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu: Facilitar la tasca de reservar als visitants del web, i incrementar el volum de reserves 

de les empreses que disposin de plataforma de reserves pròpia o aliena. 

 

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció: S’ha mantingut i 

actualitzat els dos elements que, al 

web de Turisme Garrotxa, 

persegueixen aquest objectiu, com 

són per una banda la pàgina on hi 

ha la relació de tots els 

allotjaments que disposen de 

plataforma de reserves pròpia o 

aliena, i per l’altra els botons 

“reservar”“reservar”“reservar”“reservar” que apareixen a les fitxes 

de tots aquests allotjaments. 

 

Agents implicats:Agents implicats:Agents implicats:Agents implicats: Turisme Garrotxa 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Recursos humans 

Cost:Cost:Cost:Cost: Recursos humans 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:    ADEQUAR PERMANEADEQUAR PERMANEADEQUAR PERMANEADEQUAR PERMANENTMENT EL CATÀLEG DENTMENT EL CATÀLEG DENTMENT EL CATÀLEG DENTMENT EL CATÀLEG DE    SERVEIS OFERTS SERVEIS OFERTS SERVEIS OFERTS SERVEIS OFERTS 
ALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.    

 
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.5 de la CETS: Millora de la informació virtual i del posicionament de les 
webs comarcals. 
Objectius específics: Potenciar les noves tecnologies (infraestructures 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 i fer accessible la comunicació i la informació als col·lectius amb 
discapacitats físiques o psíquiques. 
 
ACTUACIÓ 34ACTUACIÓ 34ACTUACIÓ 34ACTUACIÓ 34: : : : Nou web de Turisme GarrotxaNou web de Turisme GarrotxaNou web de Turisme GarrotxaNou web de Turisme Garrotxa    

Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu: Disposar d’un espai web més actual, atractiu, accessible i multiplataforma. 

 

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció: Durant el primer semestre de 2011 l’equip tècnic de Turisme Garrotxa va redactar 

el projecte de renovació del web, on es recopilen tots els aspectes operatius que ha de 

preveure el nou web. Acabada aquest tasca, es van cercar diversos pressupostos, tot resultant 

escollit el de l’empresa Interactiu, que va preparar els primers dissenys. 

 

Paral·lelament es va crear una comissió de membres de la Junta de Govern encarregada de fer 

un seguiment de l’evolució del desenvolupament, formada en principi per persones 

vinculades al sector privat, i amb l’objectiu que se n’hi puguin afegir de vinculades al sector 

públic. 

 

A desembre de 2011 el procés estava en la fase de disseny de plantilles. 

    

Agents implicats:Agents implicats:Agents implicats:Agents implicats: Interactiu, Comissió de seguiment del web. 

Pressupost: Pressupost: Pressupost: Pressupost: 10.000 euros 

CostCostCostCost: 6.500 euros 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:    ADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVEIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS 
ALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.    

 
Àmbit de resultat: Innovació / disseny de productesÀmbit de resultat: Innovació / disseny de productesÀmbit de resultat: Innovació / disseny de productesÀmbit de resultat: Innovació / disseny de productes    
Objectiu específic: Contactar amb professionals del turisme (TTOO i AAVV) 
 
ACTUACIÓ 35ACTUACIÓ 35ACTUACIÓ 35ACTUACIÓ 35: : : : Workshop Pirineus 2011 Workshop Pirineus 2011 Workshop Pirineus 2011 Workshop Pirineus 2011     

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Contactar amb professionals del turisme, agències de viatge (AAVV) i operadors 

turístics (TTOO)    

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:    

Enguany la Garrotxa va ser l'escenari del Workshop Pirineus 2011. 

Des de Turisme Garrotxa es va preparar la candidatura de la Garrotxa com a comarca 

candidata a acollir aquesta acció. Des de l'associació es va preparar una proposta amb l'oferta 

d'espais que s'ajustaven a les característiques necessàries per dur a terme aquest workshop. 

Aquesta candidatura va ser valorada pels organitzadors de l'acció, i finalment va ser 

acceptada, cosa que suposa que per primer cop a la història la Garrotxa pogués organitzar un 

esdeveniment d'aquestes característiques, important pel fet que suposa tenir al territori un 

nombre important de TTOO, i que poguessin conèixer de primera mà el territori.    

Per assistir al workshop es va preparar 

un CD per cada un dels ttoo amb 

continguts referents a l'oferta turística 

de la Garrotxa i la xarxa de senders 

Itinerànnia. El CD contenia una 

presentació de la comarca 

segmentada pels recursos naturals, 

culturals i gastronòmics. A més, es feia 

èmfasis en l’oferta d’equipaments 

turístics de la Garrotxa segons 

tipologia. El tipus de restaurants i varietat en cuina. Així com el contacte de les empreses 

d’activitats turístiques segons tipus d’activitat que desenvolupen (cicloturisme, hípica, 

senderisme, vol en globus...)  

Aquest material també el portaven imprès en idiomes per poder ensenyar durant la reunió 

juntament amb la publicació Tot Garrotxa, guia que aglutina diverses propostes per fer a 

la comarca. 
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Tour operadors agendatsTour operadors agendatsTour operadors agendatsTour operadors agendats::::    
    
Tour operador: Ars VivendiTour operador: Ars VivendiTour operador: Ars VivendiTour operador: Ars Vivendi    
País:País:País:País: Alemanya  
Nom:Nom:Nom:Nom: Uta Hetze 
Aspectes rellevants:Aspectes rellevants:Aspectes rellevants:Aspectes rellevants: Comercialitzen únicament allotjaments, paquests turístics 
Com ho comercialitzen?Com ho comercialitzen?Com ho comercialitzen?Com ho comercialitzen?  Directe al consumidor, mitjançant agència de viatges i mitjançant 
turoperador. Estava interessada en conèixer activitats de turisme actiu per a famílies, 
sobretot caminar. Treballa en grups petits. També s’interessa en Turisme Rural 
    
Tour operador: Ardanza RTour operador: Ardanza RTour operador: Ardanza RTour operador: Ardanza Reisen BVeisen BVeisen BVeisen BV    
País:País:País:País: Països Baixos 
Nom:Nom:Nom:Nom: Arco Schuurman 
Aspectes rellevants:Aspectes rellevants:Aspectes rellevants:Aspectes rellevants: Comercialitzen únicament allotjaments, paquets turístics 
Com ho comercialitzen?Com ho comercialitzen?Com ho comercialitzen?Com ho comercialitzen? Directe al consumidor 
Està interessat en la pràctica de senderisme. Normalment realitza paquets en el que 
combina ciutat –interior – costa. Treballa per a grups reduïts: parelles/famílies, etc... Li 
interessen allotjaments de tot tipus. Se li explica Itinerànnia. 
 
Tour operador: Esta TravelTour operador: Esta TravelTour operador: Esta TravelTour operador: Esta Travel    
País:País:País:País: Països Baixos 
Nom:Nom:Nom:Nom: Chantal Pastoors 
Aspectes rellevants:Aspectes rellevants:Aspectes rellevants:Aspectes rellevants: Comercialitzen únicament allotjaments, paquets turístics 
Com ho comercialitzen?Com ho comercialitzen?Com ho comercialitzen?Com ho comercialitzen? Directe al consumidor. Treballa per a individuals joves. Busca 
petits hotels i turisme rural. Ens recomana que assistim a la fira Fiets & Wandelbeurs 
d’Amsterdam (Febrer), per tal d’exposar la nostra oferta de senderisme i cicloturisme. 
 
Tour operador: SNP NatuurreizenTour operador: SNP NatuurreizenTour operador: SNP NatuurreizenTour operador: SNP Natuurreizen    
País:País:País:País: Països Baixos 
Nom:Nom:Nom:Nom: Marieke Knaapen 
Aspectes rellevants:Aspectes rellevants:Aspectes rellevants:Aspectes rellevants: Comercialitzen únicament activitats, paquets turístics 
Com ho comercialitzen?Com ho comercialitzen?Com ho comercialitzen?Com ho comercialitzen? Directe al consumidor. 
Treballa per a grups petits i individuals. Tours de 8 dies per diferents hotels (amb trànsferts 
de maletes). Tours a peu o en bicicleta. Contacte amb el seu incoming d’Espanya per fer 
prospecció. És un dels TTOO més grans d’Holanda. 
 
Tour operador: Latin AmericaTour operador: Latin AmericaTour operador: Latin AmericaTour operador: Latin America    WorldWorldWorldWorld    
País:País:País:País: Alemanya 
Nom:Nom:Nom:Nom: Mariana MCGill 
Com ho comercialitzen?Com ho comercialitzen?Com ho comercialitzen?Com ho comercialitzen? Directe al consumidor 
Està molt interessada en el Turisme Sostenible. Treballa per grups reduïts d’entre 30 i 40 
anys que volen viatjar i no els importa gastar-se diners. Treballa bastant en viatges 
programats a Sud Amèrica. Li interessa Itinerànnia. Ja ens vam trobar al W. Pirineus 2009. 
 
Tour operador: Het Andere SpanjeTour operador: Het Andere SpanjeTour operador: Het Andere SpanjeTour operador: Het Andere Spanje    
País:País:País:País: Països Baixos 
Nom:Nom:Nom:Nom: Henk van Holsteijn 
Aspectes rellevants:Aspectes rellevants:Aspectes rellevants:Aspectes rellevants: Comercialitzen allotjament i activitats. 
Com ho comercialiCom ho comercialiCom ho comercialiCom ho comercialitzen?tzen?tzen?tzen? Directe al consumidor, mitjançant agència de viatges. Ja ens hi 
hem entrevistat. Coneix bé la Garrotxa. S’interessa per cases de turisme rural. 
 
 
 



 
105 

 
 

Tour operador: CyclomundoTour operador: CyclomundoTour operador: CyclomundoTour operador: Cyclomundo    
País:País:País:País: França 
Nom:Nom:Nom:Nom: Bruno Toutain 
Aspectes rellevants:Aspectes rellevants:Aspectes rellevants:Aspectes rellevants: Comercialitzen paquets turístics 
Com ho comercialitzen?Com ho comercialitzen?Com ho comercialitzen?Com ho comercialitzen? Directe al consumidor.  Ja treballa al territori amb hotels de tres i 
quatre estrelles (actualment amb l’Hotel Can Blanc i l’Hotel Riu). Grups de 2-4 pax i de 8-
10 pax. Actualment treballa cicloturisme i de cares el 2013 es vol especialitzar en BTT. 
 
Tour operador: Culture TrailsTour operador: Culture TrailsTour operador: Culture TrailsTour operador: Culture Trails    
País:País:País:País: Regne Unit 
Nom:Nom:Nom:Nom: Hugh Jordan 
Aspectes rellevants:Aspectes rellevants:Aspectes rellevants:Aspectes rellevants: Comercialitzen paquets turístics 
Com ho comercialitzen?Com ho comercialitzen?Com ho comercialitzen?Com ho comercialitzen? Directe al consumidor. 
Treballa per a grups d’estudiants (20pax) i en programes de turisme cultural i religiós. No 
combinen amb activitats. Treballa amb hotels de 3 estrelles. Ja ha programat a Besalú/ 
Ripoll 
 
Tour operador: Olivia TravelTour operador: Olivia TravelTour operador: Olivia TravelTour operador: Olivia Travel    
País:País:País:País: Països Baixos 
Nom:Nom:Nom:Nom: Paul Smits 
Aspectes rellevants:Aspectes rellevants:Aspectes rellevants:Aspectes rellevants: Comercialitzen paquets turístics 
Com ho comerciaCom ho comerciaCom ho comerciaCom ho comercialitzen?litzen?litzen?litzen? Directe al consumidor 
Treballa per a grups petits, parelles i individuals majors de 50 anys. S’interessa per Turisme 
Rural. Programa viatges d’una setmana. Activitats com senderisme. Treballa amb gent del 
territori (incoming) 
 
Tour operador: AbenteTour operador: AbenteTour operador: AbenteTour operador: Abenteuerteamuerteamuerteamuerteam    
País:País:País:País: Alemanya 
Nom:Nom:Nom:Nom: Nicole Heppert 
Aspectes rellevants:Aspectes rellevants:Aspectes rellevants:Aspectes rellevants: Comercialitzen paquets turístics 
Com ho comercialitzen?Com ho comercialitzen?Com ho comercialitzen?Com ho comercialitzen? Directe al consumidor. 
Treballa per grups d’unes 12 persones i joves. Combina allotjament i activitats. Hotels de 
categoria mitjana. Treballa amb incomings. 
 
Tour operador: RoutenetworkTour operador: RoutenetworkTour operador: RoutenetworkTour operador: Routenetwork    
País:País:País:País: Alemanya 
Nom:Nom:Nom:Nom: Chris Warrington 
Com ho comercialitzen?Com ho comercialitzen?Com ho comercialitzen?Com ho comercialitzen? Pyrenees Air Lines. Fa trasllats amb avions (grups petits). Vol 
programar viatges cap al nou aeroport de la Seu d’Urgell. *No el vam agendar. 
    

    

AsAsAsAssistència:sistència:sistència:sistència: Adriana Ramon (Itinerànnia), Montse Padrosa (Turisme Garrotxa) 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 300 euros 

Cost:Cost:Cost:Cost: 120 euros (inscripció) + 35,39 euros (dietes) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:    ADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVEIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS 
ALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.    

    
ÀmbiÀmbiÀmbiÀmbit de resultat: Innovació / disseny de productest de resultat: Innovació / disseny de productest de resultat: Innovació / disseny de productest de resultat: Innovació / disseny de productes    
Objectiu específic: Dissenyar productes relacionats en turisme actiu, gastronòmic, 
accessible i cultural 
 
ACTUACIÓ 36ACTUACIÓ 36ACTUACIÓ 36ACTUACIÓ 36: : : : 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     

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Disposar d’una oferta específica per a les fires    

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció: Des de 2010, en motiu de l’assistència al Saló internacional de Turisme a 

Barcelona (SITC), i la fira multisectorial Expobages, a Manresa, es va creure oportú  

confeccionar productes de cap de setmana combinant allotjament méallotjament méallotjament méallotjament més visita guiada del s visita guiada del s visita guiada del s visita guiada del 

Descobreix la Garrotxa,Descobreix la Garrotxa,Descobreix la Garrotxa,Descobreix la Garrotxa, de tots els allotjaments que participen amb el programa. 

Enguany s’ha continuat oferint aquests productes a les fires de mercat de proximitat. 

 

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. 

 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Recursos humans 

Cost:Cost:Cost:Cost: Recursos humans 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:    ADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVEIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS 
ALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.    

 
Principi Principi Principi Principi 5555    de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.11 de la CETS: Pla anual de formació per a professionals del turisme a la 
Garrotxa. 
Objectius específics: Elaborar un pla de formació anual per als professionals del 
turisme de la comarca de la Garrotxa i executar el pla de formació anual per als 
professionals del turisme de la comarca de la Garrotxa. 
 
ACTUACIÓ 37ACTUACIÓ 37ACTUACIÓ 37ACTUACIÓ 37: : : : Dissenyar i editar 15 itineraris de la xarxa ItinerànniaDissenyar i editar 15 itineraris de la xarxa ItinerànniaDissenyar i editar 15 itineraris de la xarxa ItinerànniaDissenyar i editar 15 itineraris de la xarxa Itinerànnia    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Disposar d’oferta per a tots els col·lectius. 

Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: 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. 

 

Al llarg de 2011 s’han anat perfilant les rutes que formaran part d’aquesta col·lecció: 

1.1.1.1. Ruta SadernesRuta SadernesRuta SadernesRuta Sadernes----Santa Barbara de PruneresSanta Barbara de PruneresSanta Barbara de PruneresSanta Barbara de Pruneres    (Alta Garr(Alta Garr(Alta Garr(Alta Garrotxa)otxa)otxa)otxa)    

La ruta es va publicar al routing.  En un futur el tram que surt d’Itinerànnia que va des 

del Coll de Sitrelles fins a Santa Bàrbara estarà marcat. 

 

2.2.2.2. Ruta BesalúRuta BesalúRuta BesalúRuta Besalú----PaleraPaleraPaleraPalera    

Aquesta ruta es va pujar al routing, un petit tram que sortirà d’Itinerànnia però no es 

marcarà perquè són uns 25 minuts per una pista asfaltada que no tenen cap pèrdua i 

per l’interès del camí no es va creure necessari incorporar-lo a la xarxa de senders. 

 

3.3.3.3. Ruta CastellfollitRuta CastellfollitRuta CastellfollitRuta Castellfollit----Sant Joan/Sant JoanSant Joan/Sant JoanSant Joan/Sant JoanSant Joan/Sant Joan----CastellfollitCastellfollitCastellfollitCastellfollit    

Aquesta ruta publicada al routing, la ruta es pot fer sencera i tot el tram està marcat 

amb Itinerànnia.  

 

4.4.4.4. Ruta de les Fonts i Verlets ( Sant Joan les Fonts)Ruta de les Fonts i Verlets ( Sant Joan les Fonts)Ruta de les Fonts i Verlets ( Sant Joan les Fonts)Ruta de les Fonts i Verlets ( Sant Joan les Fonts)    

Ruta pendent de pujar al routing ja que es vol fer una auditoria prèvia de la 

implantació in situ. 

 

5.5.5.5. Via RomanaVia RomanaVia RomanaVia Romana    de la Vall de de la Vall de de la Vall de de la Vall de BianyaBianyaBianyaBianya    

Aquesta ruta està pendent ja que l’Ajuntament de la Vall de Bianya la va senyalitzar 

també en lila, seguint el manual de senyalització del Centre d’Interpretació del 
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Paisatge. Es va fer un projecte tècnic per incorporar aquests itineraris a la xarxa de 

senders Itinerànnia. 

 

6.6.6.6. Sant Miquel del MontSant Miquel del MontSant Miquel del MontSant Miquel del Mont    (Vall de Bianya)(Vall de Bianya)(Vall de Bianya)(Vall de Bianya)    

Aquesta ruta es va descriure però el camí de tornada a Bianya no era el camí públic. 

Per tant s’està pendent que la brigada recuperi aquest camí públic i el desbrossi per 

tal que es pugui fer la tornada per aquest camí i incorporar-lo a la xarxa de senders. 

 

7.7.7.7. Pla d’en XurriPla d’en XurriPla d’en XurriPla d’en Xurri----Salt de SallentSalt de SallentSalt de SallentSalt de Sallent----Santa MagdalenaSanta MagdalenaSanta MagdalenaSanta Magdalena    ( Vall d’en Bas)( Vall d’en Bas)( Vall d’en Bas)( Vall d’en Bas)    

Aquesta ruta es va pujar al routing, la ruta tenia una petita desviació per arribar al Salt 

del Sallent però s’explica a la descripció i no caldrà incorporar aquest petit tram a la 

xarxa de senders. La ruta ja és factible. 

 

8.8.8.8. HostaletsHostaletsHostaletsHostalets----El grauEl grauEl grauEl grau----    FalgarsFalgarsFalgarsFalgars----Hostalets. Per l’altiplà del CollsacabraHostalets. Per l’altiplà del CollsacabraHostalets. Per l’altiplà del CollsacabraHostalets. Per l’altiplà del Collsacabra    ( Vall d’en Bas)( Vall d’en Bas)( Vall d’en Bas)( Vall d’en Bas)    

La ruta pujada al routing i està tota marcada per la xarxa de senders. La ruta ja és 

factible. 

 

9.9.9.9. Ruta dels Molins de Ruta dels Molins de Ruta dels Molins de Ruta dels Molins de Sant Feliu de Pallerols.Sant Feliu de Pallerols.Sant Feliu de Pallerols.Sant Feliu de Pallerols.    

Hi havia una proposta inicial que era la ruta dels Molins, es va fer una nova proposta 

que era la unió de l’itinerari 21 i 26 fins al naixement del riu Brugent. Pendent 

d’aprovació per part de l’ajuntament. Es va fer una visita in situ i converses amb 

l’ajuntament. 

 

10.10.10.10. Ruta del Castell d’Hostoles de lRuta del Castell d’Hostoles de lRuta del Castell d’Hostoles de lRuta del Castell d’Hostoles de les Planes d’Hostoles.es Planes d’Hostoles.es Planes d’Hostoles.es Planes d’Hostoles.    

Es va fer una nova proposta a l’ajuntament, el tram les Planes d’Hostoles - Cogolls 

(asfaltat) era un tram de molt poc atractiu, es preveu ampliar un camí de la xarxa de 

senders voltejant el Monticalvari i passant pel Castell d’Hostoles, d’aquí hi haurà un 

camí que anirà a Cogolls i un altre camí que arribarà a Sant Salvador de Puig-Alder, 

de forma que quedarà un vuit. S’està pendent que la brigada netegi i senyalitzi el 

tram. 

 

11.11.11.11. Santa PauSanta PauSanta PauSanta Pau----FinestresFinestresFinestresFinestres----Santa PauSanta PauSanta PauSanta Pau    

Aquesta ruta no està penjada al routing,  ja que hi ha un tram que és itinerari del Parc 

Natural que no està marcat i a la part alta de la ruta, a la zona de Finestres, falta 

marcar tota la ruta de baixada.  
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12.12.12.12. Pels antics camins de monjos a Sant Julià del MontPels antics camins de monjos a Sant Julià del MontPels antics camins de monjos a Sant Julià del MontPels antics camins de monjos a Sant Julià del Mont    ( Santa Pau)( Santa Pau)( Santa Pau)( Santa Pau)    

Aquesta ruta es va penjar al routing, la ruta està senyalitzada i és tota factible.  

 

13.13.13.13. Pels vells camins de BatetPels vells camins de BatetPels vells camins de BatetPels vells camins de Batet    ( Olot)( Olot)( Olot)( Olot)    

Aquesta ruta està penjada al routing, tot i que especifica que hi ha un tram bastant 

important que no està marcat per Itinerànnia. Aquest camí s’incorporarà a la xarxa de 

senders. 

 

16.16.16.16.    La pujada a Santa Magdalena de MontpalauLa pujada a Santa Magdalena de MontpalauLa pujada a Santa Magdalena de MontpalauLa pujada a Santa Magdalena de Montpalau    (Sant Jaume de Llierca)(Sant Jaume de Llierca)(Sant Jaume de Llierca)(Sant Jaume de Llierca)    

L’itinerari es va pujar al routing, tot i que hi ha un tram que és per un camí no 

senyalitzat i que està pendent que la brigada senyalitzi, en aquests moments està 

especificat que surt de la xarxa. 

 

17.17.17.17.    EEEEl Guilarl Guilarl Guilarl Guilar    a Argelaguera Argelaguera Argelaguera Argelaguer    

Aquest itinerari no es va pujar al routing. Es va fer la comprovació in situ de l’itinerari 

proposat des de l’Ajuntament però es van fer dos canvis de traçat, pendents 

d’executar. 

 

18.18.18.18.    Els camins dels carlinsEls camins dels carlinsEls camins dels carlinsEls camins dels carlins    OlotOlotOlotOlot----La PinyaLa PinyaLa PinyaLa Pinya----Riudaura.Riudaura.Riudaura.Riudaura.    

Aquest itinerari es va pujar al routing. L’Ajuntament de Riudaura va demanar un canvi 

de traçat que ja es va portar a terme, en aquests moments l’itinerari és totalment 

factible. 

 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Recursos humans (arranjament de camins, vegeu actuació 39) 

Cost:Cost:Cost:Cost: Recursos humans (arranjament de camins, vegeu actuació 39) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:    ADEQUAR PEADEQUAR PEADEQUAR PEADEQUAR PERMANENTMENT EL CATÀLRMANENTMENT EL CATÀLRMANENTMENT EL CATÀLRMANENTMENT EL CATÀLEG DE SERVEIS OFERTSEG DE SERVEIS OFERTSEG DE SERVEIS OFERTSEG DE SERVEIS OFERTS    
ALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.    

 
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.5 i 5.6 de la CETS: Millora de la informació virtual i del posicionament de 
les webs comarcals. ITINERÀNNIA- Desenvolupament i actualització de la web 
Objectius específics: Potenciar les noves tecnologies (infraestructures 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 i fer accessible la comunicació i la informació als col·lectius amb 
discapacitats físiques o psíquiques. 
 
ACTUACIÓ 38ACTUACIÓ 38ACTUACIÓ 38ACTUACIÓ 38::::    Nou web d’ItinerànniaNou web d’ItinerànniaNou web d’ItinerànniaNou web d’Itinerànnia    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Disposar d’una eina bàsica per a la promoció, tan del territori com de les 

empreses i serveis turístics. 

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:  

S’ha activat el web d’Itinerànnia. Aquest web ha de permetre a l’usuari trobar tota la 

informació necessària per planificar un viatge de senderisme (planificador de trams de 

camins, dificultat, desnivell, informació sobre patrimoni natural i cultural, gastronomia i 

allotjaments). També s’hi poden trobar els productes creats i comercialitzables, és a dir, 

propostes ja establertes.    

 

El web finalment s’ha estructurat amb un menú de 6 categories: 

- Itinerànnia: on s’explica què és aquesta xarxa de senders i com s’inicia. 

- El territori: els tres territoris que formen part d’aquest projecte. 

- Itineraris: els diferents itineraris que es proposen al voltant de la xarxa per cada 

comarca. 

- Crea la teva ruta: apartat que permet accedir al routing, eina de gestió per 

confeccionar rutes a mida segons temps, dificultat, etc. 

- Paquets: Propostes de ruta combinades amb allotjament de diferents dies. 

- Comentaris: espai perquè l’usuari pugui deixar els comentaris, suggeriments o 

consultes i poder-los contestar. 

 

Un menú amb 9 seccions: 

- Com arribar: les opcions que tenen els visitants per arribar a cada una de les 

comarques que abarca Itinerànnia. 

- La senyalització: secció on explica el tipus de senyalització d’Itinerànnia, com seguir-

la i on trobar-la. Senyalització horitzontal i vertical. 
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- Mapes cartogràfics: s’indica que hi ha a la venda els mapes d’Itinenrànnia per 

comarca editats per l’editorial Alpina i on poder-los aconseguir. 

- La xarxa per a Google Earth: accés a un arxiu kmz que permet visualitzar la xarxa, els 

pals i el seu contingut, i el temps de recorregut de cada tram. 

- Consells per caminar: indicacions pel senderista perquè tingui una bona sortida; 

consells tant abans de sortir com durant la ruta. 

- Incidències i suggeriments: apartat per poder deixar suggeriments sobre trams i 

també indicar si hi ha alguna incidència en els camins i també es dona la possibilitat 

d’incloure-les al routing. 

- El vídeo d’itinerànnia: secció on es pot visualitzar el vídeo promocional de la xarxa de 

senders. 

- Qui som: informació sobre les entitats que formen els diferents òrgans gestors de la 

xarxa i les dades de contacte. 

 

I 3 apartats, que fan més fàcil l’accés i la visualització de: 

Crea la teva pròpia ruta:Crea la teva pròpia ruta:Crea la teva pròpia ruta:Crea la teva pròpia ruta: accés al routing, el que permet poder dissenyar la ruta segons el 

temps, distància i dificultat que l’usuari desitgi. 

Propostes d’itineraris:Propostes d’itineraris:Propostes d’itineraris:Propostes d’itineraris: Novament es presenten itineraris ja dissenyats amb la possibilitat de 

poder-se’ls descarregar i imprimir. 

Els nostres pEls nostres pEls nostres pEls nostres paquets:aquets:aquets:aquets: Propostes de ruta combinades amb allotjament de diferents dies i pels 

diferents territoris. 



 
112 

 
 

L’activació del web d’itinerànnia va ser a finals del mes d’octubre: 

    

És important destacar la inclusió del routing al web d’itinerànniarouting al web d’itinerànniarouting al web d’itinerànniarouting al web d’itinerànnia. A principis de maig, es 

va posar en funcionament aquesta eina,,,, que sens dubte, millora potencialment la creació 

de rutes i incentiva a l’usuari a confeccionar el seu viatge.  

 

Es va detectar que el routing presentava errors en els càlcul dels temps de recorregut per 

dos motius. El primer, per un error de programació del mateix routing, que es va corregir 

d’immediat, i el segon per la manca de precisió del Model Digital d’Elevacions utilitzat per 

assignar l’alçada a la xarxa de camins, que es va substituir per un de més precís. 

 

Aprofitant aquestes tasques de millora de la precisió del càlcul de temps del routing es va 

aprofitar per actualitzar el traçat de diversos camins que havien variat el seu recorregut al 

llarg dels darrers mesos, tot unificant aquesta cartografia amb la que hi ha disponible per 

a Google Earth. 

 

En relació al mapa d’Itinerànnia per a Google Earth, es va unificar la xarxa de la Garrotxa i 

Alt Empordà amb la del Ripollès, s’hi van incorporar els temps de recorregut, es va revisar 

la ubicació dels pals i es va unificar l’estil gràfic general. 

    

Agents implicats:Agents implicats:Agents implicats:Agents implicats: Turisme Garrotxa, Consorci Ripollès Desenvolupament, Consell Comarcal de 

l’Alt Empordà 

Proveïdors:Proveïdors:Proveïdors:Proveïdors: Interactiu (web), Sitem Cartografia (routing) 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 1.300 euros 

Cost:Cost:Cost:Cost: 1.200 euros 
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LÍNIA ESTRALÍNIA ESTRALÍNIA ESTRALÍNIA ESTRATÈGICA 2: ADEQUAR PETÈGICA 2: ADEQUAR PETÈGICA 2: ADEQUAR PETÈGICA 2: ADEQUAR PERMANENTMENT EL CATÀLRMANENTMENT EL CATÀLRMANENTMENT EL CATÀLRMANENTMENT EL CATÀLEG DE SERVEIS OFERTSEG DE SERVEIS OFERTSEG DE SERVEIS OFERTSEG DE SERVEIS OFERTS    
ALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.    

 
Principis 5 i 6 de la CETS: Informació sobre la zona (Informar, comunicar i promoure) Principis 5 i 6 de la CETS: Informació sobre la zona (Informar, comunicar i promoure) Principis 5 i 6 de la CETS: Informació sobre la zona (Informar, comunicar i promoure) Principis 5 i 6 de la CETS: Informació sobre la zona (Informar, comunicar i promoure) 
i crear productes turístics específics que permetin descobrir i comprendre el ti crear productes turístics específics que permetin descobrir i comprendre el ti crear productes turístics específics que permetin descobrir i comprendre el ti crear productes turístics específics que permetin descobrir i comprendre el territorierritorierritorierritori    
Actuació 5.6 de la CETS: 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’Eurpopa, 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. 
 
ACTUACIÓ 39ACTUACIÓ 39ACTUACIÓ 39ACTUACIÓ 39::::    Coordinar i executar el manteniment de la xarxaCoordinar i executar el manteniment de la xarxaCoordinar i executar el manteniment de la xarxaCoordinar i executar el manteniment de la xarxa    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Garantir la qualitat dels camins d’Itinerànnia, tan a nivell de neteja com de 

senyalització. 

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:    

S'han realitzat tasques de 

manteniment de senyalització 

horitzontal, reposició de 

senyalització vertical i de 

desbrossament de camins, així com 

algun canvi de traçat en alguns 

punts on ha estat necessari. 

 

  

 

 

Incidències per tipologia: 
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Incidències per municipi: 
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Besalú, Beuda, Sant Ferriol 

Montagut i Oix 

Sant Aniol de Finestres 

Argelaguer, Sales Llierca, Tortellà 

Sant Joan les Fonts 

Olot 

Entre municipis 

Santa Pau 

Vall del Bac, la Canya, Llocalou 

Sant Feliu de Pallerols 

Mieres 

Vallfogona del Ripollès 

Les Planes d’Hostoles 

Preses, Mallol, Sant Privat 

Joanetes, Sant Esteve d’en Bas 

Hostalnou de Bianya 

La Pinya, Riudaura 

Sant Jaume de Llierca 

Rupit i Pruit 

Sant Martí de Llémena 

Hostalets d’en Bas 

Susqueda-El Pasteral 

Sant Pau de Segúries 

Beget 

Maià de Montcal 

Entre municipis 

Entre municipis 

Porqueres 

Castellfollit de la Roca 
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Estat Estat Estat Estat de les incidències a final de 2011de les incidències a final de 2011de les incidències a final de 2011de les incidències a final de 2011    

 

 

 

Col·laboradors i proveïdors:Col·laboradors i proveïdors:Col·laboradors i proveïdors:Col·laboradors i proveïdors:  Verd Volcànic 

Coordinació:Coordinació:Coordinació:Coordinació: Adriana Ramon, Turisme Garrotxa. 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost:    39.470 euros (Consell Comarcal de la Garrotxa) 

Cost:Cost:Cost:Cost:    39.470 euros (Consell Comarcal de la Garrotxa) 

Subvencions: Subvencions: Subvencions: Subvencions:     80% PTOP 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:    ADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVEIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS 
ALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.    

 
Principi 5 de la CETS: Informació sobre laPrincipi 5 de la CETS: Informació sobre laPrincipi 5 de la CETS: Informació sobre laPrincipi 5 de la CETS: Informació sobre la    zona (informar, comunicar i promoure)zona (informar, comunicar i promoure)zona (informar, comunicar i promoure)zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.5 i 5.6 de la CETS: Millora de la informació virtual i del posicionament de 
les webs comarcals. ITINERÀNNIA- Desenvolupament i actualització de la web 
Objectius específics: Potenciar les noves tecnologies (infraestructures 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 i fer accessible la comunicació i la informació als col·lectius amb 
discapacitats físiques o psíquiques. 
 
ACTUACIÓ 40:  Activar el routing i l’eina de control d'incidències ACTUACIÓ 40:  Activar el routing i l’eina de control d'incidències ACTUACIÓ 40:  Activar el routing i l’eina de control d'incidències ACTUACIÓ 40:  Activar el routing i l’eina de control d'incidències 
d'Itinerànniad'Itinerànniad'Itinerànniad'Itinerànnia    
    
Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu: Disposar d’una eina per a la planificació de la mobilitat a través d’Itinerànnia i 

per a la promoció, tan del territori com de les empreses i serveis turístics. 

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:    

A principis de maig es va posar en funcionament el routing d’itinerànnia, una eina que a 

través d’internet, permet a l’usuari crear la seva pròpia ruta per la xarxa de senders 

Itinerànnia i altres rutes que s’inclouen dins d’aquesta xarxa (Camí de Sant Jaume, Ruta 

Pirineu Comtal, El Camí, etc.). 

L’usuari pot consultar al routing 

possibilitats de rutes per fer: 

Permet posar el punt d’origen i 

de destí i així escollir segons 

diferents opcions (la ruta més 

fàcil o la més curta), i seleccionar 

la que tingui més elements 

d’interès patrimonial, la que hi 

trobi algun establiment turístic... 

 

A més, permet la descàrrega del 

track a la GPS o bé imprimir-se’l. La ruta que hagi escollit li indicarà el desnivell, els 

quilòmetres i el temps de recorregut. 
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El gestor d’incidències permet, sens dubte treballar amb una major precisió i control 

d’incidències de la xarxa de senders Itinerànnia. 

 

El procés és senzill, a través d’una eina basada en Google Maps, l’usuari fent un sol clic 

sobre el mapa de la xarxa pot descriure la incidència que s’han trobat. Sigui la 

senyalització errònia o malmesa, mal estat del camí, etc. 

 

A més, si es creu oportú, juntament amb la descripció de la incidència, es poden afegir 

fotografies que permetran avaluar millor l’ importància d’aquesta. 

 

Des del backoffice, l’administrador veu totes aquestes incidències i les pot gestionar d’una 

manera còmoda i pràctica, prioritzant les més urgents i podent tenir una planificació per 

solucionar les pendents. 

 

Aquestes incidències esdevenen indicadors. Indicadors que ens serviran per poder analitzar 

les zones on hi ha més problemes o susceptibles a ser-ho i així poder tenir una previsió a 

l’hora de planificar tasques de neteja o de desbrossament de camins. 

 

 

Taula del gestor d’incidències 

    

Agents implicats:Agents implicats:Agents implicats:Agents implicats: Sitem Cartografia, Turisme Garrotxa, Consorci Ripollès Desenvolupament, 

Consell Comarcal de l’Alt Empordà 

Cost:Cost:Cost:Cost: Recursos humans. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:    ADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENT EL CT EL CT EL CT EL CATÀLEG DE SERVEIS OFATÀLEG DE SERVEIS OFATÀLEG DE SERVEIS OFATÀLEG DE SERVEIS OFERTS ERTS ERTS ERTS 
ALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.    

 
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.5 de la CETS: Millora de la informació virtual i del posicionament de les 
webs comarcals. ITINERÀNNIA- Desenvolupament i actualització de la web 
Objectius específics: Potenciar les noves tecnologies (infraestructures 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 i fer accessible la comunicació i la informació als col·lectius amb 
discapacitats físiques o psíquiques. 
 
ACTUACIÓ 41ACTUACIÓ 41ACTUACIÓ 41ACTUACIÓ 41::::    Implantació dels 10 Punts digitals d'Informació Turística Implantació dels 10 Punts digitals d'Informació Turística Implantació dels 10 Punts digitals d'Informació Turística Implantació dels 10 Punts digitals d'Informació Turística 
de la Garrotxa de la Garrotxa de la Garrotxa de la Garrotxa     
    
Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu: Millorar i ampliar la informació turística a l’abast dels visitants i donar 

suport a les oficines de turisme i centres d’informació. 

 

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:  

Al llarg de l’any 2011 es van crear els continguts que 

mostrarien les pantalles tàctils, des de la part informativa 

fins a la part interactiva, en col·laboració amb els tècnics 

de turisme dels municipis. 

 

Un cop creats els continguts, es va coordinar la 

implantació dels 10 terminals, que va consistir en fer el 

seguiment de les obres que van haver de fer els 

ajuntaments (fonaments de formigó), la instal·lació de 

preses elèctriques i de connexions a internet. 

 

La instal·lació dels terminals, sis dels quals són d’exterior, 

i quatre d’interior, es va fer de manera progressiva a 

partir de la Setmana Santa de 2011 i fins al mes de 

setembre de 2011, a mesura que es resolien múltiples els 

obstacles que van sorgir durant aquesta fase: obres mal 

acabades, terminals mal acabats, manca de connectivitat, 

interferències... 
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Un cop implantats els terminals es va fe un seguiment de les urls a les quals s’intentava 

accedir, validant les que estaven relacionades amb temes turístics, i també un seguiment de 

les incidències, que generalment van consistir en problemes en la connexió a internet. 

 

La Xarxa de Punts Digitals d'Informació Turística de la Garrotxa és un projecte del Consell 

Comarcal de la Garrotxa, la gestió del qual va a càrrec de Turisme Garrotxa. 

 

En formen part els municipis de Besalú, Castellfollit de la Roca, Olot, Sant Joan les Fonts, la 

Vall de Bianya, la Vall d’en Bas, Santa Pau, Sant Feliu de Pallerols i les Planes d’Hostoles. 

 

Proveïdors:Proveïdors:Proveïdors:Proveïdors: Puntxarxa, Mecanisold, Assegurances Curós-Espigulé. 

Cost:Cost:Cost:Cost: 1.648,79 euros (Consell Comarcal de la Garrotxa) RRHH (Turisme Garrotxa) 

Ingressos:Ingressos:Ingressos:Ingressos: 10.324,50 euros (Consell Comarcal de la Garrotxa) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:    ADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVEIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS 
ALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.    

 
PrincipiPrincipiPrincipiPrincipi    1 de la CETS: Treballar en col·1 de la CETS: Treballar en col·1 de la CETS: Treballar en col·1 de la CETS: Treballar en col·laboraciólaboraciólaboraciólaboració    
Actuació 1.1 de la CETS: Acreditació d’empreses turístiques amb la CETS 
Objectius específics: Acreditar 30 empreses turístiques de la Garrotxa amb la CETS 
segons el procediment establert per la Federació Europarc 
 
ACTUACIÓ 42ACTUACIÓ 42ACTUACIÓ 42ACTUACIÓ 42::::    Seguiment de les empreses adherides a Turisme Seguiment de les empreses adherides a Turisme Seguiment de les empreses adherides a Turisme Seguiment de les empreses adherides a Turisme 
Garrotxa amb la Carta Europea de Turisme SostenibleGarrotxa amb la Carta Europea de Turisme SostenibleGarrotxa amb la Carta Europea de Turisme SostenibleGarrotxa amb la Carta Europea de Turisme Sostenible    
    
Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu: Millorar la qualitat integral del sector turístic. 

 

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció: En col·laboració amb la Fundació Garrotxa Líder es 

va fer un seguiment de la redacció de les memòries de 

sostenibilitat que havien de realitzar les empreses CETS que 

també es volien acreditar amb el Codi de Gestió Sostenible de 

la Garrotxa i el Collsacabra. 

 

Per motius pressupostaris, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa no va poder 

engegar un nou procés d’acreditació per a empreses interessades en la CETS. 

 

A nivell de promoció, Turespaña va incorporar una secció al seu web destinada a 

promocionar les empreses acreditades, i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 

va millorar l’apartat del seu web destinat a la mateixa finalitat. 

 

Paral·lelament des de Turisme Garrotxa es va trametre un informe al Director dels Serveis 

Territorials a Girona del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, 

en el que se li reclamava, entre d’altres aspectes, una major implicació de la Generalitat de 

Catalunya en la promoció de les empreses acreditades. 

 

Proveïdors:Proveïdors:Proveïdors:Proveïdors: Fundació Garrotxa Líder 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Recursos humans 

Cost:Cost:Cost:Cost: Recursos humans 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:    ADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVEIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS 
ALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.    

 
Principi 4 de la CETS: Millora dePrincipi 4 de la CETS: Millora dePrincipi 4 de la CETS: Millora dePrincipi 4 de la CETS: Millora de    la qualitat turísticala qualitat turísticala qualitat turísticala qualitat turística    
Actuació 4.3: Acreditar empreses turístiques, ens locals i altres organismes públics 
amb el Codi de Gestió Sostenible 
Objectius específics: Acreditació d’ens locals, organismes públics i empreses 
turístiques de la comarca amb un codi de gestió sostenible. 
 
ACTUACIÓ 43ACTUACIÓ 43ACTUACIÓ 43ACTUACIÓ 43::::    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    

Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu: Millorar la qualitat integral del sector turístic. 

 

    Descripció:Descripció:Descripció:Descripció: 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 d’Acció 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”. 
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Les empreses turístiques que es van acreditar per primera vegada durant l'any 2011 van ser: 

Alba Serveis Educatius SL (Mas Gircós), Caliu Rural a la Garrotxa SL (Can Ventura i Casa Prat), 

Educ'art serveis educatius i culturals SL, Fesols i productes de Santa Pau SLU (Alberg i 

Restaurant Bellavista), Mas les Comelles, Manau Plus SL (Mas Cantallops), Michael Lockwood 

(Walking Catalonia), Olot Natura SLU (Escola de Natura la Garrotxa), La Perla SL (Hotel i Hotel 

Apartament la Perla), Roser Riera (Mas Molera). 

 

Les empreses i entitats turístiques vinculades a Turisme Garrotxa que van renovar la seva 

acreditació amb la marca Gestió Sostenible Garrotxa i Collsacabra per dos anys més van ser: 

Comercial Morera SL (Apartaments i Restaurant Can Morera), Mas Masnou del Corb CB, 

Tosca, Serveis Ambientals d'Educació i Turisme SL, i Turisme Garrotxa. 

 

Proveïdors:Proveïdors:Proveïdors:Proveïdors: Fundació Garrotxa Líder 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Recursos humans 

Cost:Cost:Cost:Cost: Recursos humans 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:    ADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVEIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS 
ALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSOOOOCIACIÓ.CIACIÓ.CIACIÓ.CIACIÓ.    

 
Àmbit de resultat: AssessoramentÀmbit de resultat: AssessoramentÀmbit de resultat: AssessoramentÀmbit de resultat: Assessorament    
Objectiu específic: Millorar la qualitat integral del sector turístic. 
 
ACTUACIÓ 44:  Assistència tècnica categorització Turisme Rural ACTUACIÓ 44:  Assistència tècnica categorització Turisme Rural ACTUACIÓ 44:  Assistència tècnica categorització Turisme Rural ACTUACIÓ 44:  Assistència tècnica categorització Turisme Rural     

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Millorar la qualitat integral del sector turístic.    

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:    

El procés de categorització de Turisme Rural es va iniciar el maig del 2010, basant-se en 

un treball conjunt de la Direcció General de Turisme i de les dues entitats associatives més 

rellevants del turisme rural català, Concatur (Confederació Catalana d’Agroturisme i 

Turisme Rural) i Turalcat (Confederació del Turisme Rural i l’Agroturisme de Catalunya). El 

sistema de categorització va tenir una primera fase (setembre - desembre 2010), durant la 

qual la seva gestió va ser conjunta entre l'administració i les confederacions. 

 

Durant el primer semestre de 2011, inspectors del departament d’empresa i ocupació són 

els que s’han encarregat de fer les visites per validar el resultat de l’autoavaluació i Turisme 

Garrotxa ha assistit a algunes d’aquestes visites d’establiments de la comarca. 

 
Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Recursos humans 

Ingressos: Ingressos: Ingressos: Ingressos: 1.634,95 euros    



 
125 

 
 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:    ADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVEIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS 
ALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.    

 
Àmbit de resultat: AssessoramentÀmbit de resultat: AssessoramentÀmbit de resultat: AssessoramentÀmbit de resultat: Assessorament    
Objectiu específic: Millorar la qualitat integral del sector turístic. 
 
ACTUACIÓ 45:  Creació del Manual del soci de Turisme Garrotxa ACTUACIÓ 45:  Creació del Manual del soci de Turisme Garrotxa ACTUACIÓ 45:  Creació del Manual del soci de Turisme Garrotxa ACTUACIÓ 45:  Creació del Manual del soci de Turisme Garrotxa     

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Informar els socis i les empreses adherides de la diversitat de serveis que presta 

Turisme Garrotxa.    

Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Aquesta actuació no s’ha realitzat.    

PrPrPrProveïdors:oveïdors:oveïdors:oveïdors: - 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Recursos humans 

Cost:Cost:Cost:Cost: Recursos humans 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:    ADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVEIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS 
ALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.    

 
Àmbit de resultat: Àmbit de resultat: Àmbit de resultat: Àmbit de resultat: Sensibilització / comunicacióSensibilització / comunicacióSensibilització / comunicacióSensibilització / comunicació    
Objectiu específic: Donar a conèixer i visualitzar les empreses adherides a 
l’Associació.. 
 
ACTUACIÓ 46ACTUACIÓ 46ACTUACIÓ 46ACTUACIÓ 46::::    Plaques identificatives Turisme Garrotxa (STA)Plaques identificatives Turisme Garrotxa (STA)Plaques identificatives Turisme Garrotxa (STA)Plaques identificatives Turisme Garrotxa (STA)    

Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu: Reconeixement de les empreses que formen part de Turisme Garrotxa 

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció: Actuació no realitzada. 

Proveïdors:Proveïdors:Proveïdors:Proveïdors: - 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 300 euros 

Cost:Cost:Cost:Cost: - 



 
127 

 
 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:    ADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVEIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS 
ALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.    

 
Àmbit de resultat: AssessoramentÀmbit de resultat: AssessoramentÀmbit de resultat: AssessoramentÀmbit de resultat: Assessorament    
Objectiu específic: Millorar la qualitat integral del sector turístic. 
 

ACTUACIÓ 47: ACTUACIÓ 47: ACTUACIÓ 47: ACTUACIÓ 47: Assessorament, visites Assessorament, visites Assessorament, visites Assessorament, visites i consultes d’empreses turístiques i i consultes d’empreses turístiques i i consultes d’empreses turístiques i i consultes d’empreses turístiques i 
emprenedorsemprenedorsemprenedorsemprenedors    
    
Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu: Millorar la qualitat integral del sector turístic. 

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció: 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... 

 

Al llarg de 2011 es van fer un total de 20 entrevistes, visites i assessoramentsde 20 entrevistes, visites i assessoramentsde 20 entrevistes, visites i assessoramentsde 20 entrevistes, visites i assessoraments, dels quals el 

resultat va ser l’adhesió de 3 empreses o entitats. 

 

En les ocasions que ho requerien les reunions s’han fet amb la participació d’un tècnic 

d’ADRINOC i/o amb la tècnica d’autoempresa, que ha pogut aportar informació addicional. 

 

Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors: ADRINOC 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Recursos humans 

Cost:Cost:Cost:Cost: Recursos humans 
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Línia estratègica Línia estratègica Línia estratègica Línia estratègica 3333::::    
Establir mecanismes de coordinació de l’oferta 
turística de la Garrotxa 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:LÍNIA ESTRATÈGICA 2:    ADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENADEQUAR PERMANENTMENT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVT EL CATÀLEG DE SERVEIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS EIS OFERTS 
ALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSALS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.OCIACIÓ.    

 
Principi Principi Principi Principi 5555    de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.9 i 5.10: Taula de tècnics de promoció turística i Xarxa comarcal d’oficines 
de turisme. 
Objectius específics: Constituir una taula tècnica de promoció turística per coordinar 
les actuacions en matèria de promoció i comunicació turística de la comarca i crear  
un espai de treball d’agents turístics especialitzats en la informació per tractar temes 
que afectin la feina diària de les persones que treballen en les oficines de turisme de 
la comarca. 
 
ACTUACIÓ 48ACTUACIÓ 48ACTUACIÓ 48ACTUACIÓ 48----49: 49: 49: 49: Coordinar la Taula de Tècnics i oficina de turisme de la Coordinar la Taula de Tècnics i oficina de turisme de la Coordinar la Taula de Tècnics i oficina de turisme de la Coordinar la Taula de Tècnics i oficina de turisme de la 
GarrotxaGarrotxaGarrotxaGarrotxa    
    
Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Disposar d’un àmbit de treball i de debat integrat per tots els tècnics de 

turisme locals, i cohesionar les diverses Oficines de Turisme i Centres d’Informació 

existents proporcionant-los noves eines i instruments. 

 

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció: Les dues taules (taula de tècnics de turisme, i taula d’oficines de turisme) es 

van fusionar a la tardor de 2011 per optimitzar el funcionament, i atès que la majoria dels 

membres d’una taula ho eren de l’altra. 

 

El 9 de març es va dur a terme una reunió de la taula de tècnics de turisme, en la que es van 

tractar temes com la recopilació d'errors de la guia tot Garrotxa abans de la seva reedició, una 

pluja d'idees per a la promoció del Descobreix la Garrotxa 2011, la metodologia de recollida 

de dades a les oficines de turisme, i es van visitar els apartaments Casa Marcial de Besalú i les 

Coves de Serinyà. 

 

El 16 de juny es va realitzar una 

taula d’oficines de turisme, 

tractant la recollida de dades 

d'ocupació per Sant Joan, el 

procediment de venda del llibre “La 

Garrotxa”, el procediment de 

venda de la línia de merchandising 

de la Garrotxa, i també es va fer 
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formació sobre els Punts Digitals: estadístiques d'accés, consulta de l'estat dels terminals i 

entrada de dades a l'agenda de turismegarrotxa.com 

 

El 9 de novembre es va organitzar una reunió a la Vall de Bianya per tots els tècnics de 

turisme dels municipis de la Garrotxa, i també pels responsables de les oficines de turisme de 

la comarca. Després de tractar els diversos punts de l'ordre del dia (valoració dels primers 

mesos de funcionament de la Xarxa de Punts Digitals d'Informació Turística de la Garrotxa, la 

neteja de les pantalles i inserció de publicitat, propostes d'actuació 2011, recull de recursos 

accessibles i camins aptes per a BTT de la Garrotxa, valoració de la venda de productes i repàs 

de l'estoc de fulletons dels municipis i de Turisme Garrotxa), es va tenir l'oportunitat de visitar 

el recentment inaugurat Centre d'Interpretació del Paisatge de la Vall de Bianya, situat a Sant 

Salvador de Bianya. 

 

Agents implicats:Agents implicats:Agents implicats:Agents implicats: Turisme Garrotxa, Ajuntaments de : Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de 

Pallerols, Olot, Besalú, les Preses, La Vall d’en Bas, La Vall de Bianya, Sant Joan les Fonts, 

Santa Pau i l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Recursos humans 

Cost:Cost:Cost:Cost: Recursos humans 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3:LÍNIA ESTRATÈGICA 3:LÍNIA ESTRATÈGICA 3:LÍNIA ESTRATÈGICA 3:    ESTABLIR MECANISMESTABLIR MECANISMESTABLIR MECANISMESTABLIR MECANISMES DE COORDINACIÓ DEES DE COORDINACIÓ DEES DE COORDINACIÓ DEES DE COORDINACIÓ DE    L’OFERTA L’OFERTA L’OFERTA L’OFERTA 
TURÍSTICA DE LA GARRTURÍSTICA DE LA GARRTURÍSTICA DE LA GARRTURÍSTICA DE LA GARROTXA.OTXA.OTXA.OTXA.    

    
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.11 de la CETS: Xarxa de Punts d’Informació comarcal  
Objectius específics: Valorar anualment el grau de compliment dels compromisos que 
es deriven del fet de ser Punt d’informació comarcal i incrementar en un 10% anual 
els establiments o oficines de turisme que formen part de la xarxa de Punts 
d’informació comarcal. 
 

ACTUACIÓ 50ACTUACIÓ 50ACTUACIÓ 50ACTUACIÓ 50::::    Ajustar i coordinar la xarxa deAjustar i coordinar la xarxa deAjustar i coordinar la xarxa deAjustar i coordinar la xarxa de    Punts i Espais Punts i Espais Punts i Espais Punts i Espais 
d’Informaciód’Informaciód’Informaciód’Informació    
    

Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu: Formalitzar la vinculació dels Punts i Espais amb Turisme Garrotxa i el PNZVG 

reestructurant la xarxa per millorar-ne el funcionament 

 

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció: Els Punts i Espais d’Informació són equipaments turístics 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. 

 

L’any 2011 es van enviar per correu postal a tots els membres els pactes, és a dir, els convenis 

de col·laboració entre el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Turisme Garrotxa i 

cada empresa acreditada, en el que queda formalitzada la relació entre els signants, i 

establerts els compromisos i obligacions que contreu cada part. 

 

A 31 de desembre de 2011 la xarxa està formada per 55 Punts d’Informació i 3 Espais 

d’Informació. L’any 2011 no es va acreditar cap nou Punt o Espai d’Informació. 

 

Col·laboradors i proveïdors:Col·laboradors i proveïdors:Col·laboradors i proveïdors:Col·laboradors i proveïdors: Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, TOSCA 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 1.100 euros 

Cost:Cost:Cost:Cost: Coordinació, elaboració de la memòria anual, dossier informatiu, placa, bústia de 

suggeriments…: 1.189,00 euros 

Ingressos:Ingressos:Ingressos:Ingressos: 29 euros + IVA /any  per equipament acreditat 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3:LÍNIA ESTRATÈGICA 3:LÍNIA ESTRATÈGICA 3:LÍNIA ESTRATÈGICA 3:    ESTABLIR MECANISMES ESTABLIR MECANISMES ESTABLIR MECANISMES ESTABLIR MECANISMES DE COORDINACIÓ DE L’DE COORDINACIÓ DE L’DE COORDINACIÓ DE L’DE COORDINACIÓ DE L’OFERTA OFERTA OFERTA OFERTA 
TURÍSTTURÍSTTURÍSTTURÍSTICA DE LA GARROTXA.ICA DE LA GARROTXA.ICA DE LA GARROTXA.ICA DE LA GARROTXA.    

    
Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 5 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 5.5 de la CETS: Millora de la informació virtual i del posicionament de les 
webs comarcals. 
Objectius específics: Potenciar les noves tecnologies (infraestructures 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 i fer accessible la comunicació i la informació als col·lectius amb 
discapacitats físiques o psíquiques. 
 
ACTUACIÓ 51:ACTUACIÓ 51:ACTUACIÓ 51:ACTUACIÓ 51:    Coordinar la comissió de la Xarxa de Punts digitals Coordinar la comissió de la Xarxa de Punts digitals Coordinar la comissió de la Xarxa de Punts digitals Coordinar la comissió de la Xarxa de Punts digitals 
d'Informació Turística de la Garrotxad'Informació Turística de la Garrotxad'Informació Turística de la Garrotxad'Informació Turística de la Garrotxa    
    

Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu: Formalitzar la vinculació dels Punts i Espais amb Turisme Garrotxa i el PNZVG 

reestructurant 

 

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció: La comissió com a tal no ha estat creada, sinó que tots els temes relacionats amb 

els punts digitals s’han tractat en el marc de la Taula de tècnics i oficines de turisme, com han 

estat la neteja de les pantalles, a càrrec dels 

ajuntaments, la valoració dels primers mesos de 

funcionament i l’inici del desenvolupament d’una 

proposta d’inserció de publicitat. 

 

Des de Turisme Garrotxa s’ha gestionat el dia a 

dia dels terminals, des de la validació de les urls 

que es poden consultar fins a la coordinació de la 

resolució d’incidències tècniques, passant per la 

gestió dels continguts.  

 

En el cas de la validació d’urls, la tasca principal es 

va dur a terme a la primavera, afegint al llistat 

d’urls vàlides per a la navegació totes aquelles 

relacionades amb el sector turístic, tot repetint la 

tasca cada vegada que es detectava un intent 

d’accés a una url considerada vàlida. 
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Pel que fa a la resolució de problemes tècnics, en la majoria d’ocasions s’han pogut resoldre a 

distància, o bé instant als tècnics de turisme municipals que revisessin la connectivitat del 

terminal, o bé des de Puntxarxa accedint als terminals de forma remota; però en diverses 

ocasions s’ha fet necessària la intervenció sobre el terreny de Puntxarxa, casos en els que 

pràcticament sempre també s’hi ha desplaçat un tècnic de Turisme Garrotxa per supervisar la 

reparació. 

 

I en relació a la gestió dels continguts, s’han afegit 

fotografies, programes d’actes de fires i festes, també 

s’hi ha afegit diversos vídeos que s’han publicat en 

diversos períodes al llarg de l’any, s’han resolt uns 

problemes tècnics amb l’agenda d’actes, s’ha afegit 

l’agenda d’actes municipal d’Olot als terminals 

d’Olot, i s’han actualitzat diversos enllaços de la part 

interactiva. 

 

La publicació de notícies als punts digitals depèn del 

ritme de publicació de notícies a 

turismegarrotxa.com. Al llarg de 2011 se n’hi han 

publicat 15. El mateix sistema s’aplica a l’agenda 

d’actes: es mostren tots els que apareixen a l’agenda 

de turismegarrotxa.com Al llarg de l’any se n’hi ha 

publicat 275. 

 

Cal recordar que els continguts que es poden 

consultar des dels punts digitals són els del web de 

Turisme Garrotxa i els del web del municipi on estigui implantat. 

 

Col·laboradors i proveïdors:Col·laboradors i proveïdors:Col·laboradors i proveïdors:Col·laboradors i proveïdors: Ajuntaments membres de la Xarxa 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Recursos humans 

Cost:Cost:Cost:Cost: Recursos humans 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3:LÍNIA ESTRATÈGICA 3:LÍNIA ESTRATÈGICA 3:LÍNIA ESTRATÈGICA 3:    ESTABLIR MECANISMES ESTABLIR MECANISMES ESTABLIR MECANISMES ESTABLIR MECANISMES DE COORDINACIÓ DE L’DE COORDINACIÓ DE L’DE COORDINACIÓ DE L’DE COORDINACIÓ DE L’OFERTA OFERTA OFERTA OFERTA 
TURÍSTICA DE LA GARRTURÍSTICA DE LA GARRTURÍSTICA DE LA GARRTURÍSTICA DE LA GARROTXA.OTXA.OTXA.OTXA.    

    
Àmbit de resultat: participacióÀmbit de resultat: participacióÀmbit de resultat: participacióÀmbit de resultat: participació    
Objectiu específic: Organitzar el desenvolupament del projecte de forma conjunta i 
coordinada a nivell supracomarcal. 
 
ACTUACIÓ 52:ACTUACIÓ 52:ACTUACIÓ 52:ACTUACIÓ 52:    Consell Dinamitzador d’ItinerànniaConsell Dinamitzador d’ItinerànniaConsell Dinamitzador d’ItinerànniaConsell Dinamitzador d’Itinerànnia    
Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Organitzar el desenvolupament del projecte de forma conjunta i coordinada a nivell 

supracomarcal. 

Descripció: Descripció: Descripció: Descripció:     

Des de 2010 existeix el Consell Dinamitzador d’Itinerànnia format pels tres consells comarcals 

i les entitats que promouen la xarxa de senders Itinerànnia: Consorci Ripollès 

Desenvolupament, Turisme Garrotxa i Alt Empordà. 

I entre les prioritats d’aquest Consell Dinamitzador d’Itinerànnia hi ha: 

• El posicionament d’aquests territoris com a destinació senderística diferenciada i 

reconeguda 

• Garantir el desenvolupament territorial a través de la conservació de la xarxa de 

camins senyalitzats i homologats i de la creació, difusió i promoció de productes 

turístics en la xarxa de senders 

• Desestacionalitzar la demanda i reduir la hiperfreqüència de determinades àrees del 

territori 

 

El Consell Dinamitzador té 3 comissions: 

La comissió política:La comissió política:La comissió política:La comissió política:    

Formada per presidents o alcaldes de cada entitat del Consell Dinamitzador tenint en compte 

que la unitat representativa és una persona per les entitats comarcals i una persona que 

representi totes les entitats locals de la mateixa comarca. Aquesta comissió vetlla per 

assegurar el manteniment dels camins de la xarxa, la reposició i millora de la senyalització 

horitzontal i vertical, la promoció adequada d’aquesta infraestructura per tal que reverteixi en 

una millora econòmica, social pels territoris que formen part de la xarxa de senders. El 2011 

es va reunir en una ocasió, el 22 de febrer. 
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La comissió executiva:La comissió executiva:La comissió executiva:La comissió executiva:    

Formada per representants nomenats per cadascuna de les entitats que formen part del 

Consell Dinamitzador, executa totes les accions encaminades al bon funcionament de la xarxa 

de senders. El 2011 es va reunir en una ocasió, el 24 de gener. 

    

Taula de concertació amb entitats de conservació de natura i grups excursionistes:Taula de concertació amb entitats de conservació de natura i grups excursionistes:Taula de concertació amb entitats de conservació de natura i grups excursionistes:Taula de concertació amb entitats de conservació de natura i grups excursionistes:    

En formen part totes les entitats de conservació de natura i grups excursionistes dels territoris 

que formen part de la xarxa de senders a una sessió conjunta i serà rotatiu als diferents 

territoris. Es convoca com a mínim una vegada a l’any. La taula de concertació és un fòrum 

de consulta per trobar un consens social i procurar la millora i la implicació en la xarxa de 

senders. El 2011 es va reunir en una ocasió, el 6 de juliol, per buscar una millor acceptació 

del model i millor integració de la xarxa de senders entre la població local, i s’hi van convidar 

els gestors dels diversos parcs naturals i espai naturals protegits de la zona. 

 

CCCComitè de pilotatgeomitè de pilotatgeomitè de pilotatgeomitè de pilotatge    

És un grup de treball format per representants dels ens de promoció de la Garrotxa, Ripollès i 

Alt Empordà participants del projecte Itinerànnia que té per objectiu treballar en el disseny de 

les actuacions del projecte de senderisme, coordinar els criteris, treballs i objectius finals del 

projecte i planificar els passos i estratègies a seguir per al desenvolupament correcte dels 

projecte. El 2011 es va reunir els dies 7 de febrer, 23 de març, 24 de maig, 14 de juny, 9 

d’agost i 16 de novembre. 

 

Agents implicatsAgents implicatsAgents implicatsAgents implicats:::: Consorci Ripollès Desenvolupament, Turisme Garrotxa, Alt Empordà 

Turisme, Consell Comarcal del Ripollès, de la Garrotxa i de l’Alt Empordà, Parcs Naturals de 

l'Albera, Aiguamolls, Cap de Creus, Zona Volcànica de la Garrotxa, CEIN's Ripollès, Alt-Ter, 

Consorci de l’Alta Garrotxa, Consorci Salines-Bassegoda i Forests Públiques de l'Alt Empordà. 

 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 11.500 euros  

Cost:Cost:Cost:Cost: 11.500euros (Aportació del Consell Comarcal de la Garrotxa per la tasca de coordinació 

del projecte) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3:LÍNIA ESTRATÈGICA 3:LÍNIA ESTRATÈGICA 3:LÍNIA ESTRATÈGICA 3:    ESTABLIR MECANISMES ESTABLIR MECANISMES ESTABLIR MECANISMES ESTABLIR MECANISMES DE COORDINACIÓ DE L’DE COORDINACIÓ DE L’DE COORDINACIÓ DE L’DE COORDINACIÓ DE L’OFERTA OFERTA OFERTA OFERTA 
TURÍSTICA DE LA GARRTURÍSTICA DE LA GARRTURÍSTICA DE LA GARRTURÍSTICA DE LA GARROTXA.OTXA.OTXA.OTXA.    

    
Principi 2 de la CETS: Preparar i realitzar l’estratègia i el programa d’actuació de la Principi 2 de la CETS: Preparar i realitzar l’estratègia i el programa d’actuació de la Principi 2 de la CETS: Preparar i realitzar l’estratègia i el programa d’actuació de la Principi 2 de la CETS: Preparar i realitzar l’estratègia i el programa d’actuació de la 
Carta Europea del turisme sostenibleCarta Europea del turisme sostenibleCarta Europea del turisme sostenibleCarta Europea del turisme sostenible    
Actuació 2.4 : Comissió tècnica de seguiment i coordinació de la CETS 
Objectius específics: Establir un òrgan de seguiment i coordinació de la CETS 
 

ACTUACIÓ 53: Comissió tècnics de la Carta Europea del Turisme ACTUACIÓ 53: Comissió tècnics de la Carta Europea del Turisme ACTUACIÓ 53: Comissió tècnics de la Carta Europea del Turisme ACTUACIÓ 53: Comissió tècnics de la Carta Europea del Turisme 
Sostenible a la GarrotxaSostenible a la GarrotxaSostenible a la GarrotxaSostenible a la Garrotxa    
    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Participar de la coordinació del desenvolupament de la CETS a la Garrotxa 

Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Grup de treball format per representants de tots els ens relacionats amb les 

actuacions de la CETS destinat a elaborar la memòria d’actuacions 2001-2005 i a la definició 

del nou programa d’actuacions 2006-2010. 

 

Al llarg de 2011 la comissió es va reunir en 5 ocasions (21 de febrer, 28 de març, 5 

d’octubre, 10 de novembre, 21 de novembre) per analitzar el desenvolupament de la CETS.  

 

La comissió de la CETS està formada per diversos representants de les principals entitats 

relacionades amb la Carta. 

 

Un dels resultats principals del treball de 

la comissió va ser la preparació de les 

tres Jornades de Renovació que es van 

dur a terme al llarg de 2011, i també la 

preparació de la Jornada “La preservació 

d’espais naturals com a oportunitat per 

al sector turístic”. 

 

Col·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradorsCol·laboradors:::: Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Consorci de l’Alta Garrotxa, 

Consell Comarcal de la Garrotxa, Ajuntament de Besalú, Ajuntament d’Olot, Fundació 

Garrotxa Líder, ADRI-NOC, Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, Patronat de Turisme Costa 

Brava Girona, Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, Centre per a la Sostenibilitat Territorial. 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Recursos humans 

Cost:Cost:Cost:Cost: Recursos humans 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3:LÍNIA ESTRATÈGICA 3:LÍNIA ESTRATÈGICA 3:LÍNIA ESTRATÈGICA 3:    ESTABLIR MECANISMES ESTABLIR MECANISMES ESTABLIR MECANISMES ESTABLIR MECANISMES DE COORDIDE COORDIDE COORDIDE COORDINACIÓ DE L’OFERTA NACIÓ DE L’OFERTA NACIÓ DE L’OFERTA NACIÓ DE L’OFERTA 
TURÍSTICA DE LA GARRTURÍSTICA DE LA GARRTURÍSTICA DE LA GARRTURÍSTICA DE LA GARROTXA.OTXA.OTXA.OTXA.    

    
Àmbit de resultat: ParticipacióÀmbit de resultat: ParticipacióÀmbit de resultat: ParticipacióÀmbit de resultat: Participació    
Objectiu específic: Participar en diversos fòrums de debat sobre turisme existents a la 
comarca d’àmbit municipal. 
 
ACTUACIÓ 54: Assistència a Taules de Turisme municipalsACTUACIÓ 54: Assistència a Taules de Turisme municipalsACTUACIÓ 54: Assistència a Taules de Turisme municipalsACTUACIÓ 54: Assistència a Taules de Turisme municipals    
    

ObjectObjectObjectObjectiu: iu: iu: iu: Participar en els diversos fòrums de debat sobre turisme existents a la 

Comarca. 

Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Assistència i participació als fòrums locals de turisme. 

 

- 10 de maig: assistència a la Taula de Turisme d’Olot. 

 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Recursos humans 

Cost:Cost:Cost:Cost: Recursos humans 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3:LÍNIA ESTRATÈGICA 3:LÍNIA ESTRATÈGICA 3:LÍNIA ESTRATÈGICA 3:    ESTABLIR MECANISMES ESTABLIR MECANISMES ESTABLIR MECANISMES ESTABLIR MECANISMES DE COORDINACIÓ DE L’DE COORDINACIÓ DE L’DE COORDINACIÓ DE L’DE COORDINACIÓ DE L’OFERTA OFERTA OFERTA OFERTA 
TURÍSTICA DE LA GARRTURÍSTICA DE LA GARRTURÍSTICA DE LA GARRTURÍSTICA DE LA GARROTXA.OTXA.OTXA.OTXA.    

    
Principi 7 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 7 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 7 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)Principi 7 de la CETS: Informació sobre la zona (informar, comunicar i promoure)    
Actuació 7.1.1 de la CETS:  Pla anual de formació per a professionals del turisme a la 
Garrotxa. 
Objectius específics:  Elaborar un pla de formació anual per als professionals del 
turisme de la comarca de la Garrotxa i executar el pla de formació anual per als 
professionals del turisme de la comarca de la Garrotxa. 
 
ACTUACIÓ 55:ACTUACIÓ 55:ACTUACIÓ 55:ACTUACIÓ 55:    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    

Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu: Coordinar els cursos i jornades d’interès per al sector turístic 

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció: Col·laboració amb la FES per l’organització dels cursos en matèria de Turisme. 

 

Turisme Garrotxa s’ha coordinat amb la FES i el PNZVG en l’organització del programa anual 

de formació per al sector turístic. Aquest programa està organitzat per Turisme Garrotxa, el 

PNZVG i la FES, i és una de les actuacions recollides a la Carta Europea del Turisme Sostenible 

a la Garrotxa. L’objectiu 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. 

 

Quaranta persones van passar per algun dels dotze cursos i sessions del Programa de 

formació turística i educativa pel coneixement de la Garrotxa –onze van realitzar o completar 

els cursos necessaris per atendre un espai o punt d’informació comarcal-, i trenta-tres 

persones més van assistir a les sessions de formació permanent per a Punts d’informació 

comarcal. 

 

Aquesta era la segona 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 ha estat que més persones d’establiments turístics han entès la proposta 

com a formació continuada pels treballadors del sector i han participat en alguna sessió 

independent. Amb tot, les persones que volen seguir l’itinerari de guia del Parc Natural de la 

Zona Volcànica es troben que la formació s’allarga molts mesos en el temps. Per l’any que ve, 

doncs, s’haurà de pensar un model mixt que compagini tant com sigui possible les 

necessitats d’uns i altres. 
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Aquestes són les activitats programades i realitzades al llarg de l’any: 

 

----    IntroduIntroduIntroduIntroducciócciócciócció (3h. de formació). Hi van participar 18 alumnes: vuit d’empreses i la 

resta a títol individual. 

----    Manual de l’informadorManual de l’informadorManual de l’informadorManual de l’informador (3h. de formació). Hi van participar 15 alumnes: sis 

d’empreses i la resta a títol individual. 

----    Bones pràctiques ambientalsBones pràctiques ambientalsBones pràctiques ambientalsBones pràctiques ambientals (3h. de formació). Hi van participar 21 alumnes: set 

d’empreses i la resta a títol individual. 

----    Equipaments ambientalsEquipaments ambientalsEquipaments ambientalsEquipaments ambientals (3h. de formació). Hi van participar 21 alumnes: set 

d’empreses i la resta 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 (9h. de formació). Hi van participar 16 alumnes: sis 

d’empreses i la resta a títol individual.  

----    Geologia i vulcanisme IGeologia i vulcanisme IGeologia i vulcanisme IGeologia i vulcanisme I (6h. de formació). Hi van participar 18 alumnes: set 

d’empreses, una de l’administració i la resta a títol individual.  

----    Els espais naturalsEls espais naturalsEls espais naturalsEls espais naturals    de la Garrotxa Ide la Garrotxa Ide la Garrotxa Ide la Garrotxa I (6h. de formació). Hi van participar 17 alumnes: 

deu d’empreses i la resta a títol individual.  

----    Atenció al visitantAtenció al visitantAtenció al visitantAtenció al visitant (9h. de formació). Hi van participar 10 alumnes: dos d’empreses i 

la resta a títol individual.  

----    Educació en valors Educació en valors Educació en valors Educació en valors     (10h. de formació). Hi van participar 13 alumnes: dos 

d’empreses i la resta 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 (15h. de formació). Hi van participar 11 alumnes: 

dos d’empreses i la resta a títol individual.  

----    Història i cultura de Història i cultura de Història i cultura de Història i cultura de la Garrotxa IIla Garrotxa IIla Garrotxa IIla Garrotxa II (15h. de formació). Hi van participar 8 alumnes: 

dos d’empreses i la resta a títol individual.  

----    Geologia i vulcanisme IIGeologia i vulcanisme IIGeologia i vulcanisme IIGeologia i vulcanisme II (10h. de formació). Hi van participar 8 alumnes: dos 

d’empreses i la resta a títol individual.  

----    Sessions de formacióSessions de formacióSessions de formacióSessions de formació    permanentpermanentpermanentpermanent (13h. de formació) adreçades específicament a 

professionals en actiu a la comarca:  

- Les llegendes del riu Brugent. 11 participants 

- L’oferta de visites a la Cooperativa La Fageda. 17 participants. 

- El Routing d’Itinerànnia. 23 participants. 

 

PressPressPressPressupost:upost:upost:upost: Recursos humans 

Proveïdors:Proveïdors:Proveïdors:Proveïdors: Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, Parc Natural de la Zona Volcànica de la 

Garrotxa 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3:LÍNIA ESTRATÈGICA 3:LÍNIA ESTRATÈGICA 3:LÍNIA ESTRATÈGICA 3:    ESTABLIR MECANISMES ESTABLIR MECANISMES ESTABLIR MECANISMES ESTABLIR MECANISMES DE COORDINACIÓ DE L’DE COORDINACIÓ DE L’DE COORDINACIÓ DE L’DE COORDINACIÓ DE L’OFERTA OFERTA OFERTA OFERTA 
TURÍSTICA DE LA GARRTURÍSTICA DE LA GARRTURÍSTICA DE LA GARRTURÍSTICA DE LA GARROTXA.OTXA.OTXA.OTXA.    

 
Àmbit de resultat:Àmbit de resultat:Àmbit de resultat:Àmbit de resultat:    ParticipaciParticipaciParticipaciParticipacióóóó    
Objectiu específic: Participar en el fòrum de debat i coordinació del sector turístic 
comarcal de la demarcació de Girona. 
 
ACTUACIÓ 56:ACTUACIÓ 56:ACTUACIÓ 56:ACTUACIÓ 56:    Reunions tècnics comarques gironines i el Patronat de Reunions tècnics comarques gironines i el Patronat de Reunions tècnics comarques gironines i el Patronat de Reunions tècnics comarques gironines i el Patronat de 

Turisme Costa Brava GironaTurisme Costa Brava GironaTurisme Costa Brava GironaTurisme Costa Brava Girona    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Participar en el fòrum de debat i coordinació del sector turístic comarcal 

de la demarcació de Girona. 

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:    

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. 

- 4 de febrer: reunió al Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

- 3 de juny, reunió al Centre de visitants del Gironès (Consell Comarcal del Gironès) 

- 4 de novembre, reunió al Consell Comarcal de Puigcerdà 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Recursos humans 

Cost:Cost:Cost:Cost: Recursos humans 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4:LÍNIA ESTRATÈGICA 4:LÍNIA ESTRATÈGICA 4:LÍNIA ESTRATÈGICA 4:    REELABORAR EL MODEL REELABORAR EL MODEL REELABORAR EL MODEL REELABORAR EL MODEL ORGANITZATIU, PERSONORGANITZATIU, PERSONORGANITZATIU, PERSONORGANITZATIU, PERSONAL I SOCIAL AL I SOCIAL AL I SOCIAL AL I SOCIAL 
DE TURISME GARROTXA.DE TURISME GARROTXA.DE TURISME GARROTXA.DE TURISME GARROTXA.    

    
Àmbit de resultat:Àmbit de resultat:Àmbit de resultat:Àmbit de resultat:    ParticipaciParticipaciParticipaciParticipacióóóó    
Objectiu específic: Participar en el fòrum de debat i coordinació del sector turístic 
comarcal de la Marca Pirineus. 
 

ACTUACIÓ 57: ACTUACIÓ 57: ACTUACIÓ 57: ACTUACIÓ 57:     Reunions Marca PirineusReunions Marca PirineusReunions Marca PirineusReunions Marca Pirineus    

Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu: Participar en el fòrum de debat i seguiment de la marca Pirineus 

Descripció: Descripció: Descripció: Descripció:     

Turisme Garrotxa va assistir a la reunió anual de la marca Pirineus, 

que es va dur a terme a Berga. 

 

La reunió va servir per fer un repàs de les accions realitzades fins 

ara i per començar a esbossar el pla d'actuacions de 2012. 

 

Durant la trobada, els responsables de la gestió de la marca Pirineus van aprofitar per 

presentar el canal de Pirineus a Wikiloc, en el que s’estava treballant. 

    

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Recursos humans 

Cost:Cost:Cost:Cost: Recursos humans 
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Línia estratègica Línia estratègica Línia estratègica Línia estratègica 4444::::    
Reelaborar el model organitzatiu, personal i 
social de Turisme Garrotxa 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4:LÍNIA ESTRATÈGICA 4:LÍNIA ESTRATÈGICA 4:LÍNIA ESTRATÈGICA 4:    REELABORAR EL MODEL REELABORAR EL MODEL REELABORAR EL MODEL REELABORAR EL MODEL ORGANITZATIU, PERSONORGANITZATIU, PERSONORGANITZATIU, PERSONORGANITZATIU, PERSONAL I SOCIAL AL I SOCIAL AL I SOCIAL AL I SOCIAL 
DE TURISME GARROTXA.DE TURISME GARROTXA.DE TURISME GARROTXA.DE TURISME GARROTXA.    
    
PrincipiPrincipiPrincipiPrincipi    1 de la CETS: Treballar en col·1 de la CETS: Treballar en col·1 de la CETS: Treballar en col·1 de la CETS: Treballar en col·labolabolabolaboracióracióracióració    
Actuació 1.2 de la CETS: Pla estratègic i de finançament de Turisme Garrotxa 
Objectius específics: Elaborar un pla estratègic i de finançament de Turisme Garrotxa 
pel període 2006-2010 
 
ACTUACIÓ 58:ACTUACIÓ 58:ACTUACIÓ 58:ACTUACIÓ 58:    Coordinar el Consell ConsultiuCoordinar el Consell ConsultiuCoordinar el Consell ConsultiuCoordinar el Consell Consultiu    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Coordinar l’òrgan de consulta de l’Ens de turisme comarcal creat l’any 2008 per 

definir les estratègies turístiques de la comarca, encapçalat pel president del Consell Comarcal 

de la Garrotxa i format per representants qualificats del sector públic i privat relacionat en 

turisme de la comarca. 

 

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció: El 21 de novembre de 2011 es va dur a terme una reunió del Consell Consultiu de 

Turisme, que va tenir com a únic punt de l’ordre del dia presentar els resultats de l’Estudi 

d’Impacte Econòmic del Turisme a la Garrotxa. 

 

Agents implicats:Agents implicats:Agents implicats:Agents implicats: Turisme Garrotxa, Consell Comarcal de la Garrotxa 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Recursos humans 

Cost:Cost:Cost:Cost: Recursos humans 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4:LÍNIA ESTRATÈGICA 4:LÍNIA ESTRATÈGICA 4:LÍNIA ESTRATÈGICA 4:    REELABORAR EL MODEL REELABORAR EL MODEL REELABORAR EL MODEL REELABORAR EL MODEL ORGANITZATIU, PERSONORGANITZATIU, PERSONORGANITZATIU, PERSONORGANITZATIU, PERSONAL I SOCIAL AL I SOCIAL AL I SOCIAL AL I SOCIAL 
DE TURISME GARROTXA.DE TURISME GARROTXA.DE TURISME GARROTXA.DE TURISME GARROTXA.    
    
Àmbit de resultat: Normatives i prÀmbit de resultat: Normatives i prÀmbit de resultat: Normatives i prÀmbit de resultat: Normatives i processosocessosocessosocessos    
Objectiu 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. 
 
ACTUACIÓ 59ACTUACIÓ 59ACTUACIÓ 59ACTUACIÓ 59::::    Redacció del reglament internRedacció del reglament internRedacció del reglament internRedacció del reglament intern    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Dotar Turisme Garrotxa d’un reglament que desenvolupi els estatuts i fixi el 

funcionament de l’associació. 

    

Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: La Comissió formada per membres de la Junta de Govern va elaborar una 

proposta de la primera part del reglament intern que inclou els apartats següents: 

DENOMINACIÓ, MISSIÓ, Capítol I. ÒRGANS DE GOVERN DE L’ASSOCIACIÓ TURISME 

GARROTXA i Capítol II. LÍNIES ESTRATÈGIQUES. Aquesta primera part del reglament va ser 

aprovada per unanimitat per l’Assemblea del 30-03-2011. 

 

Al llarg de 2011 també es van adaptar els estatuts de l’associació a la Llei 4/2008, de 24 

d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a persones jurídiques.    

 

Agents implicats:Agents implicats:Agents implicats:Agents implicats: Turisme Garrotxa 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Recursos humans 

Cost:Cost:Cost:Cost: Recursos humans 
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LÍNIA ESTRATÈGICALÍNIA ESTRATÈGICALÍNIA ESTRATÈGICALÍNIA ESTRATÈGICA    4: REELABORAR EL MOD4: REELABORAR EL MOD4: REELABORAR EL MOD4: REELABORAR EL MODEL ORGANITZATIU, PEREL ORGANITZATIU, PEREL ORGANITZATIU, PEREL ORGANITZATIU, PERSONAL I SOCIAL SONAL I SOCIAL SONAL I SOCIAL SONAL I SOCIAL 
DE TURISME GARROTXA.DE TURISME GARROTXA.DE TURISME GARROTXA.DE TURISME GARROTXA.    
    
PrincipiPrincipiPrincipiPrincipi    1 de la CETS: Treballar en col·1 de la CETS: Treballar en col·1 de la CETS: Treballar en col·1 de la CETS: Treballar en col·laboraciólaboraciólaboraciólaboració    
Actuació 1.2 de la CETS: Pla estratègic i de finançament de Turisme Garrotxa 
Objectius específics: Elaborar un pla estratègic i de finançament de Turisme Garrotxa 
pel període 2006-2010 
 
ACTUACIÓ 60ACTUACIÓ 60ACTUACIÓ 60ACTUACIÓ 60::::    Seguiment estratègia de finançament a tres anys Seguiment estratègia de finançament a tres anys Seguiment estratègia de finançament a tres anys Seguiment estratègia de finançament a tres anys 

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Garantir el finançament de l’associació. 

Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Actuació no realitzada. 

Agents implicats:Agents implicats:Agents implicats:Agents implicats: Turisme Garrotxa 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Recursos humans 

Cost:Cost:Cost:Cost: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4:LÍNIA ESTRATÈGICA 4:LÍNIA ESTRATÈGICA 4:LÍNIA ESTRATÈGICA 4:    REELABORAR EL MODEL REELABORAR EL MODEL REELABORAR EL MODEL REELABORAR EL MODEL ORGANITZATIU, PERSONORGANITZATIU, PERSONORGANITZATIU, PERSONORGANITZATIU, PERSONAL I SOCIAL AL I SOCIAL AL I SOCIAL AL I SOCIAL 
DE TURISME GARROTXA.DE TURISME GARROTXA.DE TURISME GARROTXA.DE TURISME GARROTXA.    
    
PrincipiPrincipiPrincipiPrincipi    1 de la CETS: Treballar en col·1 de la CETS: Treballar en col·1 de la CETS: Treballar en col·1 de la CETS: Treballar en col·laboraciólaboraciólaboraciólaboració    
Actuació 1.3 de la CETS: Acord de col·laboració entre el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge i el Consell Comarcal de la Garrotxa 
Objectius específics: Signar un acord de col·laboració entre ambdues administracions 
per garantir el suport tècnic i econòmic del Departament per a l’execució del 
programa de la Carta. 
 
ACTUACIÓ 61ACTUACIÓ 61ACTUACIÓ 61ACTUACIÓ 61::::    EstEstEstEstablir coablir coablir coablir conveni col·nveni col·nveni col·nveni col·laboració entre Consell Comarcal i el laboració entre Consell Comarcal i el laboració entre Consell Comarcal i el laboració entre Consell Comarcal i el 

DARPAMNDARPAMNDARPAMNDARPAMN    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Aconseguir la implicació econòmica del Departament d'Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural en Turisme Garrotxa. 

Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Actuació no realitzada. 

Agents implicats:Agents implicats:Agents implicats:Agents implicats: Consell Comarcal, DARPAMN, Turisme Garrotxa 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Recursos humans 

Cost:Cost:Cost:Cost: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4:LÍNIA ESTRATÈGICA 4:LÍNIA ESTRATÈGICA 4:LÍNIA ESTRATÈGICA 4:    REELABORAR EL MODEL REELABORAR EL MODEL REELABORAR EL MODEL REELABORAR EL MODEL ORGANITZATIU, PERSONORGANITZATIU, PERSONORGANITZATIU, PERSONORGANITZATIU, PERSONAL I SOCIAL AL I SOCIAL AL I SOCIAL AL I SOCIAL 
DE TURISME GARROTXA.DE TURISME GARROTXA.DE TURISME GARROTXA.DE TURISME GARROTXA.    
 
Principi 2Principi 2Principi 2Principi 2    de la CETS: Preparar i realitzar l’estratègia i el programa d’actuació dde la CETS: Preparar i realitzar l’estratègia i el programa d’actuació dde la CETS: Preparar i realitzar l’estratègia i el programa d’actuació dde la CETS: Preparar i realitzar l’estratègia i el programa d’actuació de la e la e la e la 
GarrotxaGarrotxaGarrotxaGarrotxa    
Actuació 2.1 de la CETS: Realització de dues jornades de treball per a l’avaluació del 
programa d’actuació anterior i definició i redacció de l’estratègia i el programa 
d’actuació per al proper període. 
Objectius específics: Organitzar dues sessions de treball per analitzar les actuacions 
dutes a terme durant el període i, en funció de les conclusions d’aquesta avaluació, 
plantejar el programa d’actuació per al període. 
 
ACTUACIÓ 62ACTUACIÓ 62ACTUACIÓ 62ACTUACIÓ 62::::    Renovar la Carta Renovar la Carta Renovar la Carta Renovar la Carta Europea del Turisme SostenibleEuropea del Turisme SostenibleEuropea del Turisme SostenibleEuropea del Turisme Sostenible    

Objectiu: Objectiu: Objectiu: Objectiu: Renovar la CETS per tal que la Garrotxa pugui continuar disposant d’aquesta eina 

de gestió durant cinc anys més. 

    

Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: L’any 2011 expirava el període de CETS 2006-2011, de manera que es va haver de 

realitzar el ja habitual procés de renovació de la CETS, consistent en l’organització de tres 

jornades de renovació obertes a tot el sector turístic. 

 

A la primera jornada (06-04-2011), que es va realitzar a la Sala Torín, i on hi van assistir una 

cinquantena de persones,  es va fer balanç del període 2006-2011, i s’hi van convidar experts 

en àmbits com la recerca, l’accessibilitat o l’arquitectura. Part d’aquesta jornada es va 

enregistrar en vídeo, i es troba dispobinle al canal de Turisme Garrotxa a Youtube: 

www.youtube.com/user/turismegarrotxa 

 

A la segona jornada (27-10-2011), que es va realitzar al Casal Marià i a la seu de la FES, hi 

van participar una seixantena de persones del sector públic i privat, va servir per presentar els 

resultats de l’Estudi d’Impacte Econòmic del Turisme a la Garrotxa, la nova estratègia de la 

CETS, i per començar a proposar, en el marc de diverses taules de treball, les  actuacions per 

al període 2012-2015. 

 

A la tercera jornada (13-12-2011), que també es va realitzar al Casal Marià, hi van assistir 

unes quaranta persones, i s’hi va presentar el programa d’actuació 2011-2015 sorgit de la 

recopilació de les accions proposades durant la jornada del mes d’octubre. 
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Agents iAgents iAgents iAgents implicats:mplicats:mplicats:mplicats: Turisme Garrotxa 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Recursos humans 

Cost:Cost:Cost:Cost: Recursos humans 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4:LÍNIA ESTRATÈGICA 4:LÍNIA ESTRATÈGICA 4:LÍNIA ESTRATÈGICA 4:    REELABORAR EL MODEL REELABORAR EL MODEL REELABORAR EL MODEL REELABORAR EL MODEL ORGANITZATIU, PERSONORGANITZATIU, PERSONORGANITZATIU, PERSONORGANITZATIU, PERSONAL I SOCIAL AL I SOCIAL AL I SOCIAL AL I SOCIAL 
DE TURISME GARROTXA.DE TURISME GARROTXA.DE TURISME GARROTXA.DE TURISME GARROTXA.    
 
Àmbit de resultat: ComunicacióÀmbit de resultat: ComunicacióÀmbit de resultat: ComunicacióÀmbit de resultat: Comunicació    
Objectiu específic: Millorar la transparència i el coneixement de les actuacions de 
Turisme Garrotxa. 
 
ACTUACIÓ 63ACTUACIÓ 63ACTUACIÓ 63ACTUACIÓ 63::::    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    

Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu: 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. 

 

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció: Durant l’any 2011 s’ha treballat en el contingut d’aquest catàleg, que ha de ser 

un resum dels serveis que presta Turisme Garrotxa als seus socis i empreses adherides, per tal 

que aquests agents coneguin amb tot detall quina és la cartera de serveis de l’associació. 

 

El disseny i la impressió es preveuen per al 2012. 

 

Agents implicats:Agents implicats:Agents implicats:Agents implicats: Turisme Garrotxa 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Recursos humans 

Cost:Cost:Cost:Cost: Recursos humans 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4:LÍNIA ESTRATÈGICA 4:LÍNIA ESTRATÈGICA 4:LÍNIA ESTRATÈGICA 4:    REELABORAR EL MODEL REELABORAR EL MODEL REELABORAR EL MODEL REELABORAR EL MODEL ORGANITZATIU, PERSONORGANITZATIU, PERSONORGANITZATIU, PERSONORGANITZATIU, PERSONAL I SOCIAL AL I SOCIAL AL I SOCIAL AL I SOCIAL 
DE TURISME GARROTXA.DE TURISME GARROTXA.DE TURISME GARROTXA.DE TURISME GARROTXA.    
    
Àmbit de resultat: Àmbit de resultat: Àmbit de resultat: Àmbit de resultat: PlanificacióPlanificacióPlanificacióPlanificació    i avaluaciói avaluaciói avaluaciói avaluació    
Objectiu específic: Millorar la gestió de Turisme Garrotxa 
 
ACTUACIÓ 64ACTUACIÓ 64ACTUACIÓ 64ACTUACIÓ 64::::    Mantenir un contacte directe i constant amb els Mantenir un contacte directe i constant amb els Mantenir un contacte directe i constant amb els Mantenir un contacte directe i constant amb els 

membres de Turisme Garrotxa membres de Turisme Garrotxa membres de Turisme Garrotxa membres de Turisme Garrotxa     

Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu: Millorar la gestió de Turisme Garrotxa fomentant el contacte directe amb els 

membres de l’associació a través de reunions, trobades i intercanvis d’opinions per copsar la 

seva percepció de l’evolució del sector, conèixer les problemàtiques que 

l’afecten i garantir una comunicació eficaç i de proximitat amb tots els actors que permeti dur 

una gestió correcta del sector turístic de la Garrotxa.  

 

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció: 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: 

 

- 1 de juliol: reunió amb l’Ajuntament d’Olot 

- 4 de juliol: reunió amb l’Ajuntament de les Preses 

- 5 de juliol: reunió amb l’Ajuntament de Santa Pau 

- 26 d’agost: reunió amb l’Ajuntament de Montagut i Oix 

- 19 d’octubre: reunió amb l’Ajuntament de Montagut i Oix 

 

Agents implicats:Agents implicats:Agents implicats:Agents implicats: Turisme Garrotxa 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Recursos humans 

Cost: Cost: Cost: Cost: Recursos humans 
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LÍNIA ESTRALÍNIA ESTRALÍNIA ESTRALÍNIA ESTRATÈGICA 4: REELABORARTÈGICA 4: REELABORARTÈGICA 4: REELABORARTÈGICA 4: REELABORAR    EL MODEL ORGANITZATIEL MODEL ORGANITZATIEL MODEL ORGANITZATIEL MODEL ORGANITZATIU, PERSONAL I SOCIALU, PERSONAL I SOCIALU, PERSONAL I SOCIALU, PERSONAL I SOCIAL    
DE TURISME GARROTXA.DE TURISME GARROTXA.DE TURISME GARROTXA.DE TURISME GARROTXA.    
 
Àmbit de resultat: Àmbit de resultat: Àmbit de resultat: Àmbit de resultat: FormacióFormacióFormacióFormació    
Objectiu específic: Millorar la formació dels tècnics de turisme de l’associació 
 
ACTUACIÓ 65ACTUACIÓ 65ACTUACIÓ 65ACTUACIÓ 65::::    Formació dels tècnics Formació dels tècnics Formació dels tècnics Formació dels tècnics     

Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu: Assistir a cursos i jornades relacionades amb els àmbits de treball dels 

tècnics de Turisme Garrotxa (gestió, promoció turística, etc), per ampliar i actualitzar els 

coneixements sobre aquests assumptes 

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció: S’ha assistit als següents cursos i jornades: 

- Curs eines 2.0, organitzada per 

l’ajuntament d’Olot. 

- Jornada Turisme 360º, organitzada 

pel Patronat de Turisme Costa 

Brava Girona. 

- Com atraure i retenir socis en 

entorns altament competitius. 

 

Agents implicats:Agents implicats:Agents implicats:Agents implicats: Turisme Garrotxa 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Recursos humans 

Cost:Cost:Cost:Cost: 129,11 euros 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4:LÍNIA ESTRATÈGICA 4:LÍNIA ESTRATÈGICA 4:LÍNIA ESTRATÈGICA 4:    REELABORAR EL MODEL REELABORAR EL MODEL REELABORAR EL MODEL REELABORAR EL MODEL ORGANITZATIU, PERSONORGANITZATIU, PERSONORGANITZATIU, PERSONORGANITZATIU, PERSONAL I SOCIAL AL I SOCIAL AL I SOCIAL AL I SOCIAL 
DE TURISME GARROTXA.DE TURISME GARROTXA.DE TURISME GARROTXA.DE TURISME GARROTXA.    
 
Àmbit de resultat: Àmbit de resultat: Àmbit de resultat: Àmbit de resultat: ParticipacióParticipacióParticipacióParticipació    
Objectiu específic: Col·laborar amb diverses entitats locals d’àmbits diferent del 
turístic. 
 
ACTUACIÓ 66:  ParticipacACTUACIÓ 66:  ParticipacACTUACIÓ 66:  ParticipacACTUACIÓ 66:  Participació i col·laboracióió i col·laboracióió i col·laboracióió i col·laboració    amb entitats localsamb entitats localsamb entitats localsamb entitats locals    

Objectiu:Objectiu:Objectiu:Objectiu: Col·laborar 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.  

Descripció:Descripció:Descripció:Descripció:    

A llarg de 2011 s’ha assistit a les següents reunions: 

- 5 de maig: reunió amb el Director dels Serveis Territorials a Girona d’Empresa i 

Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Christian Serarols. 

- 28 de juliol: reunió a la Direcció General de Turisme 

- 30 de març: Junta de la Fundació Garrotxa Líder 

- 2 de maig i 19 de maig: Patronat de la Fundació Garrotxa Líder 

 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Recursos humans 

Cost:Cost:Cost:Cost: Recursos humans 
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Altres actuacions no previstesAltres actuacions no previstesAltres actuacions no previstesAltres actuacions no previstes    
 

Atenció als mitjans de coAtenció als mitjans de coAtenció als mitjans de coAtenció als mitjans de comunicaciómunicaciómunicaciómunicació    

Al llarg de 2011 s’han atès als següents mitjans, que generalment han sol·licitat informació 

sobre l’ocupació dels allotjaments durant determinats ponts o temporades, però també per 

parlar dels recursos turístics de la Garrotxa: 

 

- Ràdio Olot 

- Olot TV 

- Diari ARA 

- Ràdio 4 

- Radio Canet 

- Tv Ripoll 

 

Agents implicats:Agents implicats:Agents implicats:Agents implicats: Turisme Garrotxa 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Recursos humans 

Cost:Cost:Cost:Cost: Recursos humans 

 

Estudi sobre l’Impacte Econòmic del Turisme a la Garrotxa 2001Estudi sobre l’Impacte Econòmic del Turisme a la Garrotxa 2001Estudi sobre l’Impacte Econòmic del Turisme a la Garrotxa 2001Estudi sobre l’Impacte Econòmic del Turisme a la Garrotxa 2001----2010201020102010    

El Consell Consultiu de Turisme, el Consell Comarcal de la Garrotxa, Turisme Garrotxa i el 

PNZVG del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural van 

encarregar un informe sobre la repercussió que aquest sector ha tingut a la comarca des del 

2001 -any d’obtenció de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS)- i fins al 2010.  

 

El treball el va realitzar l’empresa ALS (Advanced Leisure Services). De l’estudi es desprèn que 

des de 2001 i fins a 2010, l’allotjament reglat ha tingut un augment de 118 establiments i l’allotjament reglat ha tingut un augment de 118 establiments i l’allotjament reglat ha tingut un augment de 118 establiments i l’allotjament reglat ha tingut un augment de 118 establiments i 

1.449 places1.449 places1.449 places1.449 places, amb un increment promig interanual de 9,7% , amb un increment promig interanual de 9,7% , amb un increment promig interanual de 9,7% , amb un increment promig interanual de 9,7% en el cas dels negocis que s’han 

obert i un 2,9% de crescuda de les places. L’augment més significatiu s’han produït en els 

apartaments turístics: a l’any 2001 es tractava d’una modalitat d’allotjament que només 

oferien 5 empreses amb un total de 80 places disponibles mentre que al 2010 s’ha arribat a 

les 548 places repartides entre 36 establiments. El turisme rural també ha crescut de forma 

significativa: ha passat de les 49 cases l’any 2001 amb una capacitat de 445 places als 985 

llits del 2010 distribuïts en 116 negocis. També cal tenir en compte una modalitat 

d’allotjament que es dirigeix especialment al públic escolar i joves, com són les cases de 

colònies, albergs de joventut i les granges escola. Aquests són establiments molt importants 

per la comarca que s’han mantingut al llarg dels últims deu anys: en l’actualitat hi ha 22 
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establiments amb 1672 places de les quals el 75% són cases de colònies. Quant a l’oferta de 

restauració de la Garrotxa també ha augmentat ja que ara hi ha 249 negocis, 132 més 

respecte al 2001.  

 

Pel que fa a la demanda turística de la Garrotxa, l’any 2010 la comarca va rebre 355.735 2010 la comarca va rebre 355.735 2010 la comarca va rebre 355.735 2010 la comarca va rebre 355.735 

persones, 59.543 més que al 2001persones, 59.543 més que al 2001persones, 59.543 més que al 2001persones, 59.543 més que al 2001. Per tant, en els últims deu anys el número de visitants 

s’ha incrementat en un 2,17% anual de promig, és a dir, a raó de 6.616 persones cada any. 

Per conèixer el perfil de les persones que visiten la Garrotxa, s’han fet 500 enquestes durant 

els mesos de juliol i agost. Les famílies (48%) i les parelles (37%) són els principals visitants de 

la comarca. L’origen dels visitants és principalment nacional (81%) destacant que el 42% són 

de Barcelona i la seva àrea metropolitana, seguits dels habitants de la comunitat de Madrid i 

València. La principal raó que els ha portat a la comarca és per gaudir de la natura (69% dels 

entrevistats es van decantar per aquesta opció, 76% si s’inclouen aquelles persones que 

vénen atretes pels volcans). Els altres motius per visitar la Garrotxa són per descansar (32%), 

veure el patrimoni cultural (25%) i realitzar activitats (17%). Dels enquestats, un 29% són 

excursionistes d’un dia, un 30% fan una estada mitjana de 2 a 3 dies a la comarca.  

 

Una altra de les dades que posa de manifest l’estudi és que entre els anys 2001 al 2010 a la 

Garrotxa s’han invertit més de 99 milions d’euros en la construcció i creació d’equipaments 

d’ús turístic i en portar a terme millores en l’espai públic. L’aportació del sector públic a 

través dels Ajuntaments, Consell Comarcal de la Garrotxa, el Parc Natural de la Zona 

Volcànica de la Garrotxa i el Consorci de Protecció de l’Alta Garrotxa ha anat acompanyada 

d’una important contribució per part de la iniciativa privada. L’informe, d’altra banda, xifra 

en 700 milions d’euros la massa monetària que ha generat el turisme en els municipis de la 

Garrotxa en els últims deu anys. En termes d’ocupació en aquest temps, s’han generat 8.639 

llocs de treball, el 70% dels quals per l’efecte directe del turisme, i ha suposat uns ingressos 

tributaris de 160 milions d’euros. A més, l’activl’activl’activl’activitat econòmica generadaitat econòmica generadaitat econòmica generadaitat econòmica generada pel turisme a la 

Garrotxa contribueix al Producte Interior Brut entre un 7 i un 9%.un 7 i un 9%.un 7 i un 9%.un 7 i un 9%. Segons conclou l’estudi, es 

tracta d’un sector que genera ocupació directa i que contribueix a generar llocs de treball, 

atribuïbles, entre altres qüestions, al model de col·laboració públic-privat instaurat a la 

Garrotxa a l’hora de consensuar les polítiques turístiques.  

    

Proveïdors:Proveïdors:Proveïdors:Proveïdors: Advanced Leisure Services. 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: 17.000 euros ( Consell comarcal de la Garrotxa) 

Cost:Cost:Cost:Cost: 17.000 euros  - Subvenció:Subvenció:Subvenció:Subvenció: 70% (Projecte Impuls) 
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Consorci de Promoció Econòmica de la GarrotxaConsorci de Promoció Econòmica de la GarrotxaConsorci de Promoció Econòmica de la GarrotxaConsorci de Promoció Econòmica de la Garrotxa    

Després de les eleccions municipals, els nous consistoris d’Olot i les Preses, juntament amb el 

Consell Comarcal de la Garrotxa, van apostar per constituir un consorci format per totes les 

entitats locals dedicades a la promoció econòmica de la Garrotxa que desitgessin sumar-s’hi, 

amb l’objectiu d’optimitzar els recursos humans i materials dedicats a aquesta matèria. 

 

Al llarg de 2011 es va assistir a 4 reunions preparatòries, que van tenir lloc el 29 de juliol, 18 

de novembre, 30 de novembre i 15 de desembre. 

 

Pressupost:Pressupost:Pressupost:Pressupost: Recursos humans 

Cost:Cost:Cost:Cost: Recursos humans 
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Junta de GovernJunta de GovernJunta de GovernJunta de Govern    
    
Acords de les JuntesAcords de les JuntesAcords de les JuntesAcords de les Juntes    
24-01-2011: 

- Aplicar la prorrata a partir de 2011. 
- Ratificar la composició de les comissions següents: 

o Comissió de fires: Jordi Güell, Gerard Xifra, Maria Fauró 
o Comissió del Descobreix la Garrotxa: Francesc Coll, Fina Soler i Jordi Güell en 

funció de la seva disponibilitat. 
- Aprovar les línies generals de les plantilles i re dissenyar els vinils amb el logo de 

Turisme Garrotxa i una I d’Informació. En el cas dels vinils dels punts digitals d'Olot, 
afegir-hi el logotip del municipi. 

- Iniciar converses amb la Caixa i reprendre el conveni que hi havia amb Caixa Girona 
 

21-02-2011: 
- Assistir al SITC i al Girona Viva 2011. 
- Transformar la comissió de fires en la comissió de promoció per treballar una 

proposta de 2012. 
- Reeditar 23.000 exemplars en català i 7.000 en castellà .Aprovar els preus de la 

publicitat de la guia a meitat de preu respecte la darrera edició 
- Fer l'Assemblea el 30 de març. 
- Portar a la propera junta un guió d'intervencions, per part dels membres de la 

Junta, a l'Assemblea. 
- Aprovar els pactes dels Punts i Espais d'Informació 
- Esperar a veure com resol l'Associació d'Hostalatge la petició de baixa dels 

establiments del Gup Cal Parent. 
- Enviar a la junta el programa del blogtrip. 

 
21-03-2011 

- Redactar el punt 4 tal com el proposa Fina Soler, fer-li arribar el redactat i l'acta, i 
portar-lo a la Junta Extraordinària del dia de l'Assemblea. 

- Aprovar la proposta de pressupost i pla d'actuació 2011. 
- Aprovar el tancament comptable de l'any 2010. 

 
02-05-2011 

- Fer diverses millores a la promoció online del Descobreix la Garrotxa 
- Afer una assemblea extraordinària el dia 19 de maig a les 19:00h per aprovar 

l'adaptació dels els estatuts a la LLEI 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 

- Organitzar un sopar de comiat de la Junta de Govern actual. 
 

25-07-2011 
- Enviar una carta de felicitació al Parc Natural del Montseny i al Parc Natural de Sant 

Llorenç del Munt i Serra de l'Obac per haver obtingut la CETS. 
- No permetre la publicació als punts digitals de cartells d'activitats contractades pels 

ajuntaments però que realitzin empreses particulars no adherides a Turisme Garrotxa. 
- Enviar una carta als socis que encara no han designat nou representant recordant que 

cal que ho facin (si és que el canvien). 
- Establir el següent calendari electoral: 16 de setembre de 2011: termini perquè els 

socis hagin comunicat a Turisme Garrotxa els noms dels nous representants a 
l'Assemblea; 21 de setembre de 2011: s'envia el llistat de representants a tots els socis 
indicant que cal que es 

- presentin candidats a la Junta abans del dia 4 d'octubre a les 14:00h; 4 d'octubre de 
2011 a les 14:00h: límit perquè els representants dels socis es presentin com a 
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candidats a la Junta; 10 d'octubre de 2011: es convoca l'Assemblea, enviant la llista 
de representants tot indicant quins s'han presentat per formar part de la Junta, més el 
reglament intern en pdf; 26 d'octubre de 2011: Assemblea de Turisme Garrotxa en la 
qual s'elegeixen els membres de la 
Junta; Entre el 26 d'octubre (després de l'Assemblea) i el 23 de novembre (abans de 
l'Assemblea), reunió de la Junta per elegir el President o Presidenta; 23 de novembre 
de 2011: Assemblea de Turisme Garrotxa en la qual es ratificarà el President o 
Presidenta de l'associació. 

- Continuar fent juntes durant la baixa per maternitat de Turina Serra. 
- No suplir la seva baixa per maternitat de Turina Serra amb ningú, i part dels diners 

que s'estalviaran del seu sou distribuir-los entre Montse Padrosa i David Curós en 
concepte de plus de productivitat. 
 

19-09-2011 
- Enviar un correu recordatori del tancament del procés de recepció de dades a totes les 

empreses i socis que encara no n'han aportat 
- Crear la comissió encarregada de fer el seguiment dels treballs de creació del nou 

web, formada inicialment per Francesc Coll i Gerard Xifra. 
- Crear la comissió encarregada de treballar el Descobreix la Garrotxa 2012-2013, 

formada inicialment per Francesc Coll, Mireia Tresserras i Gerard Xifra. 
- Facultar el vicepresident de Turisme Garrotxa, Gerard Xifra, perquè pugui sol·licitar els 

incentius en l’àmbit del comerç, serveis, fires, l’artesania i la moda per a l’any 2011. 
 

20-10-2011 
- Fer una jornada de treball per definir les línies estratègiques dels propers 3 anys. 
- Sol·licitar a ALS un resum executiu i un dossier de premsa per a la jornada de demà. 
- Fer una segona i darrera presentació de l'estudi en el marc de l'Assemblea 

Extraordinària que caldrà convocar per ratificar el nou President de Turisme Garrotxa, 
acte que s'aprofitarà per convocar també el Consell Consultiu de turisme. Aquest acte 
es durà a terme el dia 23 de novembre, i aprofitar aquesta reunió per fer un repàs de 
què és i què fa Turisme Garrotxa, i també de la tasca del Consell Consultiu de turisme. 
 

21-11-2011 
- Assignar el càrrec de President a Eduard Llorà, el de Vicepresident a Gerard Xifra, el de 

Tresorer a Joan Espona, el de Secretari a Josep M. Prats i com a vocals Lluís Guinó, 
Estanis Vayreda, Sílvia Domènech, Werner Estellé, Francesc Coll, Isabel Morera, Conxa 
Jufresa i Mireia Tresserras. 

- Fer la Junta del 19 de setembre a les 18:00 
- Ratificar Josep M. Prats i Gerard Xifra com a representants de Turisme Garrotxa a 

ADRI-NOC. 
- Ratificar Turina Serra com a representant de Turisme Garrotxa al Patronat de la 

Fundació Garrotxa Líder. 
 
19-12-2011 

- Donar el vistiplau al projecte de renovació del web i als treballs fets fins ara. 
- Treballar perquè els formularis de contacte del web no siguin considerats spam 
- Treballar una proposta d'inserció de publicitat als punts digitals 
- Dedicar les Juntes de Govern a tractar temes més estratègics. 
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AssembleaAssembleaAssembleaAssemblea    
    
Acords de les AssembleesAcords de les AssembleesAcords de les AssembleesAcords de les Assemblees    
30-03-2011 

- Aprovar per unanimitat i sense cap esmena la memòria econòmica de l’any 2010, la 
memòria anual d’actuacions 2010 i el pressupost i pla d’actuacions 2011. 

- Aprovar el reglament de règim intern per unanimitat i amb les esmenes següents: 
- deixant totes les referències a l'assemblea com a “assemblea”, a 
seques 
- deixant el redactat “només es podrà acceptar un vot delegat com a 
màxim” 
com a “només es podrà acceptar un vot delegat com a màxim per 
representant” 
- corregint el sexisme del text (“el president” per “la presidència”, etc.) 
 

19-05-2011 
- Aprovar per 12 vots a favor -comptabilitzant el fet que Jordi Güell portava el vot 

delegat d'Anna Serra-, cap en contra i cap abstenció, i sense cap esmena l'acta de la 
reunió anterior. 

- Aprovar el nou redactat dels estatuts de Turisme Garrotxa per 12 vots a favor 
-comptabilitzant el fet que Jordi Güell portava el vot delegat d'Anna Serra-, cap en 
contra i cap abstenció, i amb les esmenes ortogràfiques detectades per Josep Maria 
Prats. 

- Aprovar per 12 vots a favor -comptabilitzant el fet que Jordi Güell portava el vot 
delegat d'Anna Serra-, cap en contra i cap abstenció, i sense cap esmena l'enviament 
de les actes de les assemblees en un termini màxim de dos mesos 
després de la realització de les reunions. 

 
26-10-2011 

- Designar membres de la Junta de Govern de Turisme Garrotxa els guanyadors de les 
eleccions, que pel sector públic són Lluís Guinó, Estanis Vayreda, Eduard Llorà, Sílvia 
Domènech, Joan Espona i Josep M. Prats, i pel sector privat són Werner Estellé, 
Francesc Coll, Gerard Xifra, Isabel Morera, Conxa Jufresa i Mireia Tresserras. 
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Socis i Serveis Turístics AdheritsSocis i Serveis Turístics AdheritsSocis i Serveis Turístics AdheritsSocis i Serveis Turístics Adherits    
 
 

ALTESALTESALTESALTES    
    

· Cafè Codella 

· Mas Campolier 

· Can Riera Casa Rural 

· Restaurant Mas el Siubès 

· Restaurant la Quinta Justa 

· SISMIC, Natura en actiu 

· Natura & Màgia 

· Bici Aventura 

· En ruta 

 
BAIXESBAIXESBAIXESBAIXES    
 

· Cafè Codella 

· Guaita, activitats ambientals lúdico-pedagòogiques 


