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PRESENTACIÓPRESENTACIÓ

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà segueix treballant per aconseguir que l’Alt Empordà sigui una
destinació turística competitiva, és per això que segueix  una estratègia comuna que engloba diferents
projectes per aconseguir-ho

El principal objectiu és el d' unificar esforços entre la iniciativa privada i la pública  per a impulsar  el
turisme a l’Alt Empordà. La finalitat és la de consolidar aquesta comarca com una destinació turística
de qualitat, tot utilitzant el turisme com a eix de desenvolupament econòmic   sostenible per  fer front a
l’actual crisis i alhora mantenir i generar nous llocs de treball. 

L’elaboració de l’estratègia de turisme a l’Alt Empordà s'ha consensuat amb tots els actors implicats a
partir dels instruments següents: àrea de turisme del CCAE i Associació Empordà Turisme i taules de
treball amb les oficines de turisme .

Al  mateix  temps,  els  Consells  Comarcals  de l’Alt  i  Baix  Empordà han desenvolupat  un procés de
reflexió conjunta i  d’intercanvi  d’experiències per  enfortir  algunes de les estratègies que, de forma
individualitzada, estaven duent a terme les seves estructures de gestió turística a nivell comarcal és a
dir, les Àrees de Turisme dels dos Consells a través de l’Associació  Empordà Turisme i de la Comissió
Turística del Baix Empordà.

A partir d’aquí s'ha elaborat l’estratègia per a la valorització dels recursos territorials de l’Empordà que
marca l’estratègia a seguir per aquests propers anys.

Partint d'aquesta estratègia durant aquest 2012 s'han dinamitzat les següents actuacions:

1. Organització i participació en diferents órgans i comissions de treball 

2. Creació de productes turístics 

3. Creació de paquets turístics

4. Promoció, assistència a fires, workshops, presstrips, blog trips i edició de material

5. Comunicació 

1.ORGANITZACIÓ I PARTICIPACIÓ EN DIFERENTS ÓRGANS I1.ORGANITZACIÓ I PARTICIPACIÓ EN DIFERENTS ÓRGANS I
COMISSIONS DE TREBALL:COMISSIONS DE TREBALL:

Per poder dinamitzar tots els projectes iniciats en els plans anteriors, a partir de l'Associació Empordà
Turisme és varen crear diverses taules i comissions.

La  participació  activa  ens  aquests  organs i  comissions  estableix  una  relació  més fluïda  entre  els
principals actors  que participen en els diferents projectes

Empordà Turisme es va crear el 2004 amb el nom Associació Alt Empordà Turisme, es tracta d’una
associació públic i  privada amb l'objectiu d' ajudar a incentivar i  potenciar el  sector turístic de l’Alt
Empordà amb un compromís ferm basat en la qualitat i la sostenibilitat.

Els organs de l'Associació són la Junta i l'Assemblea. La participació del Consell  Comarcal de l'Alt
Empordà és materialitza amb la signatura d'un conveni de col.laboració, amb la representitivitat del
conseller comarcal de turisme com a President honorific de l'entitat i de la cap de l'àrea de turisme com
a gerent. 

La junta d’Empordà Turisme regeix,  administra i  representa a l’associació. L'integren nou  membres
escollits per l'assemblea i consta sempre d' un representant dels Parcs Naturals, un de turisme rural, un
d’agències de viatge, un dels municipis d’interior i un dels municipis de costa .

L'assemblea d’ Empordà Turisme  s’encarrega d’aprovar els pressupostos de l’entitat i definir el pla
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anual d’actuació. La formen tots els membres adherits a  Empordà Turisme.

Amb l'objectiu del treball conjunt, des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Associació Empordà
Turisme, s’ha vist la necessitat de convocar a les oficines de turisme de la comarca amb la finalitat de
promocionar  i  treballar  conjuntament  els  diferents  projectes  portats  a  terme,  i  s'ha  creat  la  taula
d'oficines de turisme. 

Les diverses comissions de treball realitzades han estat clau per a dinamitzar i avançar en l’estratègia
en matèria de turisme del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i de l'Associació Empordà Turisme.

Durant aquest 2012 s'han fet un total de 14 sessions.

● Junta Alt Empordà Turisme: 9

● Assemblea: 1

● Taula oficines de turisme: 4

● Número de persones convocades 282

● Assistents a les reunions 68

A més a més, des de l’àrea de turisme del Consell Comarcal es participa a altres taules de projectes
més concrets. Aquests són la de tècnics de turisme de les comarques de Girona, la del club de rutes
del vi de la DO Empordà del Patronat de turisme Costa Brava-Girona, la del del club de Turisme Actiu
natura de l’Agència Catalana de Turisme i la taula de formació de turisme i del lleure i l'esport de l'Alt
Empordà, en la Jornada de Presentació de la Diagnosi del Pla de Formació, la tècnica Esther Ferrer, va
participar com a ponent-responsable de la taula de turisme, on es van definir les necessitats formatives
dels 15 sectors objecte d’estudi. Varen assistir  a la ponència 116 persones. 

 

Per  últim,  durant  aquest  2012  s'han  realitzat  reunions  personalitzades amb ajuntaments,  entitats  i
empreses privades per  temes concrets de presentació  de projectes,   assessorament,  sol·licitud de
col·laboració, etc.
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2  CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC2  CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC

L’estratègia per a la valorització dels recursos territorials de l’Empordà marca com una de les accions
prioritàries la creació de producte turístic. Al llarg del  2012 s'ha treballat en:

- La consolidació dels productes de senderisme i cicloturisme 

- Productes culturals.

- La valorització dels productes gastronòmics, enològics i agroalimentaris 

Consolidació dels productes de senderisme (Itinerànnia)  i  rutes de cicloturisme (Camí
natural de la Muga, PIRINEXUS).

Itinerànnia, xarxa de senders

Itinerànnia és una xarxa de senders que uneix les comarques de l’Alt Empordà, el Ripollès i la 
Garrotxa.

Les obres de desbrossament inicial i de col·locació de la senyalització es van acabar l’any 2009. A la 
comarca de l’Alt Empordà la xarxa de senders permet recórrer 800 quilòmetres marcats, amb 213 
encreuaments de camins on hi ha senyalització vertical amb un total de 599 banderoles i 77 plafons 
informatius que han recuperat els antics camins que s’utilitzaven per anar d’un poble a un altre.

La Xarxa Itinerànnia disposa d'un ens promotor anomenat Consell Dinamitzador, l'òrgan encarregat de 
vetllar pel seu bon funcionament, desenvolupament i continuïtat.

El Consell Dinamitzador d’Itinerànnia està format pels Consells Comarcals de les tres comarques: el de
l’Alt Empordà, el de la Garrotxa i el Consell Comarcal del Ripollès i per les tres entitats impulsores del 
projecte: Empordà Turisme, Turisme Garrotxa i el Consorci Ripollès Desenvolupament.

Durant l’any 2012 s’han portat a terme les actuacions següents :

Línia estratègica 1. Disposar d’una única xarxa de camins d’ús públic per ésser utilitzats com a   
infraestructura de suport a les activitats en el medi natural.

- S'ha fet el manteniment anual, i s'han introduït al
programa de gestió d’incidències i revisió, les
incidències detectades per a la seva publicació al
web amb l'objectiu que els usuaris en tinguin
coneixement.

- Nombre d’incidències entrades: 92 incidències

- Nombre d’incidències resoltes: 13 incidències

- Nombre quilòmetres revisats i mantinguts: 400 quilòmetres

- Nombre de senyals que han estat detectats malmesos: 187 banderoles, 35 pals, 71   plaquetes
(resta pendent la seva col·locació durant el 2013)

- Canvis i millores de traçat: Camí de la Muga, Figueres-traçat de l’AVE

- Publicació al web del perímetre afectat per l’incendi de juliol 2012.
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- Avaluació del recurs a través de la valoració dels usuaris. Durant el 2012 s’han recollit 48 opinions
d’usuaris (entre les 3 comarques) que han permès als responsables valorar  la satisfacció dels
usuaris i el nivell de manteniment en diferents zones. 

Línia estratègica 2.Generar impacte econòmic vinculat a la xarxa de senders 

- Realització d’un famtrip-workshop amb operadors
internacionals especialitzats en senderisme (Del
22 al 26 d’octubre de 2012). Se’ls va organitzar
un  viatge  on  se’ls  donava  a  conèixer  alguns
senders de la xarxa i es van promoure entrevistes
amb  agents  turístics  de  la  comarca.   Hi  van
participar 10 operadors d’arreu d’Europa. S’hi van
inscriure 19 empreses turístiques de la comarca,
generant un total de 190 entrevistes.

- Viatge de formació per a empresaris per conèixer
els circuits de Nordic Walking de Luxemburg.

• Número  de  participants  al  viatge
d’intercanvi:  36  empresaris  (11  de  l’Alt
Empordà)

• Enquestes de satisfacció, puntuació mitja
4,2 (màxim 5)

- Formació  per  empresaris  per  crear  les  seves
pròpies rutes a través de l’eina gooltracking del
web.

• S'han fet 2 cursos i 1 taller de creació de
paquets turístics

• Número total de persones inscrites: 55

-  Actualització del web. Introducció de nous continguts. Posada en actiu del web en idiomes.

• Número de pàgines vistes: 107.198 pàgines. Aquesta  xifra suposa un increment del
139% respecte el 2011

• Número de propostes d’itineraris proposades: 52 (16 de l’Alt Empordà)

• Número de paquets proposats: 8 (2 de l’Alt Empordà)

• Número  de  visites  al  web 2012:  23.770  visites.  Respecte  l'any anterior  suposa  un
augment del 36%

- Dinamització de les xarxes socials:

• Increment de visitants durant l’any 2012: 235 nous amics a la pàgina facebook

• Grup d’edat més habitual entre 35 i 44 anys

• Índex mig de viralitat del 3,45%

• Número d’articles llegits durant el 2012: 3.886
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- Creació de propostes d’itineraris sobre la xarxa de senders. 

• Nombre d’itineraris: 12 (Maquetats i impresos en 4 idiomes)

• 2 itineraris  que necessiten un reforç  de senyalització específic.  S'ha fet  el  projecte
tècnic

          

- Famtrips i  presstrips atesos, organitzats pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona o per
l’Agència catalana de Turisme. 

• Número de famtrips: 3 Mercat anglès, Nomade Aventura, Blogtrip Pirineus

• Número  de  presstrips  realitzats:  5   Multiaventura,  Vent  a  favor,  Minube,  Turisme
sostenible pel mercat nòrdic, Toronto Star

- Presència a fires de senderisme europees:

• Stand Fiets end Wandelbeurs (Holanda) conjuntament amb ACT

• Fira  Tournatur (Alemanya) Catàleg i  estand de l’associació catalana d’empreses de
senderisme 

                              

- Workshops  amb  operadors  internacionals  al  que  s’ha  participat,  organitzats  per  l’Agència
Catalana de Turisme: 2 (Buy Catalunya i Workshop Pirineus)

- Entrevistes en profunditat amb el sector per conèixer les principals demandes que tenen dels
seus  clients  de  la  xarxa  de  senders  i  del  senderisme  en  general.  Nombre  d’entrevistes
realitzades: 41

- Grups de coneixement que han vingut al territori a conèixer com s’ha desenvolupat la xarxa de
senders i presentació de ponències en diferents fòrums.

• Número de grups de coneixement: 3. Pallars, Moianès i el Cuadrón

• Número  de  ponències:  4.  Universitat  de  Girona,  Jornada  transfronterera,  Jornades
Idapa, Jornadas de naturaleza Oñati
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Reunions de coordinació de les diferents comissions del Consell Dinamitzador d’Itinerànnia:

- 2  reunions de la Comissió política i executiva

- 4 reunions del Comitè de pilotatge

Resultats de l’impacte econòmic durant  l’any 2012 dels paquets turístics que s’han venut a través
d’operadors internacionals :

- 75% increment en la presència a catàlegs des de 2008

Comparativa operadors any 2008 i 2012

- Estimació de negoci generat  per senderisme 1.473.117€

*estudi realitzat amb 63 productes de senderisme detectats a les comarques .

- Estimació de negoci de 3.236.023€

*estimació realitzada amb 134 productes: 63 de senderisme, 35 de cicloturisme, 22 de turisme eqüestre
i 14 de touring, estades joves, ecoturisme…

Camí Natural de la Muga

El Camí Natural de la Muga impulsa la recuperació del camí natural que ressegueix el riu Muga, amb
una finalitat cicloturística per a vianants.  

El recorregut, d’aproximadament 40km, uneix els Pirineus amb la Mediterrània, i  permet descobrir el
bosc de ribera o practicar activitats com la pesca, el cicloturisme i el senderisme. Passa pels termes
municipals de Sant Llorenç de la Muga, Boadella i Les Escaules, Darnius, Pont de Molins, Cabanes,
Peralada-Vilanova de la Muga i Castelló d’Empúries.

Aquest traçat completa i amplia la primera fase del Camí Natural que es va fer de Castelló d’Empúries
a Empuriabrava a la desembocadura de la Muga.

Les obres realitzades pel Ministeri varen costar 1.121.630 euros i suposaren la rehabilitació de 7.500
m2 de camins, la construcció de 6 km de camins nous i l'obertura de senders.

En tot el camí és varen fer obres per canalitzar l’aigua, 2.500m2 de vados de formigó. 

Es va  formigonar 2.742m2 per protegir el camí  del desgast de l’aigua, la rodadora, etc.

També, es va construïr una passarel·la a Pont de Molins per poder creuar el riu Muga.

És varen col·locar 7 àrees de descans amb taules, bancs i reposabicicletes. 

El Camí esta senyalitzat amb cartelleres informatives i direccionals, s’han marcat els quilòmetres i s’han
col·locat plaques urbanes a les poblacions.

El 18 d’octubre de 2011, el Consell  Comarcal va acceptar del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i
Marí MARM, el lliurament de les obres del Camí Natural de la Muga, assumint la competència per al
manteniment, la conservació i la gestió d’acondiciament i millora del camí.
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Durant el  2012, el  Consell  Comarcal de l’Alt  Empordà conjuntament amb els ajuntaments de Sant
Llorenç de la Muga,  Boadella  i  les Escaules,  Darnius,  Pont  de Molins,  Llers,  Cabanes,  Peralada i
Castelló d’Empúries varen redactar el protocol de manteniment i gestió d’aquest camí.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà assumeix el manteniment del camí, la senyalització i el mobiliari  i
els ajuntaments assumeixen la recollida de les escombraries i la neteja de les zones de pícnic.

El Consell Comarcal controla cada dos mesos el seu estat. Els ajuntaments informen de les incidències
que hi vagin detectant al Consell.

El Camí Natural s’inclou a la xarxa Itinerànnia.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà i Empordà Turisme s'encarreguen  de fer-ne promoció, difusió i
dinamització durant tot l’any o així com de l'edició de material de promoció, notes de premsa, sortides
populars famtrip, presstrips, presentacions a oficines de turisme i  dinamització de paquets turístics, etc.

Els ajuntaments que organitzin  pedalades o sortides al Camí Natural podran sol·licitar al Consell que
faci la maqueta del cartell i en faci difusió, fent ús dels seus propis mitjans.

Durant aquest 2012, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha realitzat les actuacions següents:

Cada dos mesos, ha controlat el seu estat. Aquest control ha consistit en realitzar tot el traçat, i per altra
banda, els ajuntaments han informat de les incidències que han detectat.

A partir de les incidències detectades s'ha hagut de contractar una empresa per fer la retirada de runa i
desbrossar  dos  cops  tot  el  traçat
per mantenir-lo transitable .

Per altra banda el foc que el mes de
juliol va cremar a l’Alt Empordà va
afectar  el  tram de  Pont  de  Molins
fins a Boadella del Camí Natural de
la  Muga. Aquest  tram es va haver
de tallar. És per això,  que es varen
sol·licitar  dos  ajuts  per  a  la  seva
rehabilitació. Finalment el Ministerio
de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino,  ha assumit  les obres de
reparació  d'una  part  important
d'aquest  tram  amb  un  valor  de
74.746,26 €.

Per últim, el 13 d'octubre passat es
va  organitzar  una  caminada
solidària pel focemporda, en la qual
varen  participar  un  centenar  de
persones 

Rutes de cicloturisme a l'Alt Empordà
El  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  ha  editat  un  nou  plànol  per  promocionar  les  cinc  rutes
senyalitzades que discorren per  la  comarca.  La informació  hi  és en cinc idiomes (català,  castellà,
francès, anglès i  alemany) i  es promociona l’eix cicloturístic Figueres-Roses, el Camí Natural  de la
Muga i les rutes del Fluvià, la de l’Escala–Empúries fins al Fluvià i la de Peralada–Serra d’Altrera. 

La guia explica les característiques de cadascuna de les rutes,  el  seu nivell  de dificultat  i  la  seva
llargada, entre altres informacions. El plànol que l’acompanya marca els diferents nuclis que els usuaris
poden trobar al llarg del recorregut així com les carreteres, els vials convencionals de la xarxa viària i
les rutes GR que hi ha per tot el territori.

Aquest plànol-guia s’ha distribuït a les oficines de turisme, parcs naturals i empreses especialitzades i,
també, serà un dels materials de promoció que es portaran a les fires.
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PIRINEXUS
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà participa en el projecte de Xarxa transfronterera de vies verdes a
Catalunya,  PIRINEXUS,  que  pretén  associar  entitats  de  Catalunya  i  Pirineus  Orientals  per
desenvolupar de forma conjunta una xarxa cicloturista contínua entre ambdós costats de la frontera.

El Consorci de les Vies Verdes de Girona, ha actuat com a cap de files en el projecte i ha aconseguit un
ajut FEDER per a la realització d'aquest projecte. El cost total del projecte és de 947.975€.

Aquesta anella es composarà de la xarxa de vies verdes existent, uns 150 km entre el traçat actual i el
que està en creació: 100 km de rutes ciclables i vies verdes a França, 35 km al Ripollès, 55 km a l’Alt
Empordà i 30 km al Baix Empordà 

On no existeixi xarxa de carrils bici, s’adequaran carreteres de baixa intensitat de trànsit, es segregaran
trams o es crearan espais de seguretat.  La presentació d´aquesta nova ruta està prevista per a la
primavera de 2013. 

Donat  que a l’Alt Empordà no existia cap via verda transfrontarera i per tant la creació d’aquesta nova
anella cicloturística afavoria la circulació de cicloturístes a la comarca, el Consell  Comarcal de l’Alt
Empordà va aprovar la participació  en aquest projecte amb l’aportació de  20.000 € .

Aquest  2012,  els  Serveis  Tècnics  del  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  han  proposat  el  traçat
d’aquesta anella en el tram de l’Alt Empordà. Des de l'Àrea de Turisme s'ha consensuat el traçat amb
els ajuntaments i s'ha sol.licitat la documentació necessària per poder realitzar les obres que afecten a
l’Alt Empordà.

Promoció dels productes culturals.

Durant el 2012, s'ha redactat un estudi per a la creació d’un nou producte turístic basat en rutes dels
Pirineus Comtal a l’Empordà.

Aquest estudi permetrà desenvolupar, durant el 2013,  productes culturals a les comarques de l'Alt i el
Baix Empordà relacionats amb els recursos medievals de l' Empordà.

Valorització dels productes gastronòmics, enològics i agroalimentaris 

El Consell Comarcal de l’Alt i el Baix Empordà estan portan a terme a
dinamització  de  la  marca  de  garantia  “Producte  de  l’Empordà”  on
s’inclou la botifarra dolça, la ceba de Figueres, els brunyols, l’arròs de
pals i el recuit.

Durant aquest 2012, s’ha incoporat a la marca la Poma de Relleno de
Vilabertran i han sol.licitat la inscripció l'oli DOP Empordà.

Com actuacions de promoció d'aquesta marca s'ha fet difusió a través
de diverses fires locals com són: la mostra de l' Àrros de Pals i la fira
Ve de Gust de Torroella de Montgrí.

Aquest any, s'ha prioritzat l’augment de productes i productors per tal de potenciar aquests productes
locals, i la sensibilització als restaurants de les dues comarques, incidint tant en el propi restaurador
com en el consumidor final. 

S'han realitzat tres comissions intercomarcals de seguiment, han entrat dos nous productes a la marca i
s'han adherit set nous productors.

Per últim s'ha aconseguit un ajut, a través del programa Leader, gestionat per ADRINOC i s'ha pogut
participar al projecte GUSTUM, que ha permès realitzar un vídeo per promocionar els productes locals i
obtenir un arxiu de fotos de productes i productors locals.
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Enoturisme

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà va obtenir
una  subvenció  del  SOC per  fer  un  estudi
d’enoturisme de l’Empordà conjuntament amb el
Consell Regulador del Vi de l’Empordà.

Durant aquest 2012, s'ha redactat aquest estudi
encarregat a l'empresa Omnivi i  tenim el full de
ruta per desenvolupar l'enoturisme a l'Empordà.

Al  mateix  temps  el  Patronat  de  Turisme  Costa
Brava Girona ha presentat el Club de la Ruta del
Vi DO Empordà. El Consell Comarcal forma part
de  l’Assemblea  i  del  Consell  Dinamitzador
d’aquest Club.

3.- CREACIÓ DE PAQUETS TURÍSTIC3.- CREACIÓ DE PAQUETS TURÍSTIC

Per ajudar a la dinamització del sector, s'han realitzat taules de creació de paquets turístics, d'una
banda per ajudar a crear sinergies entre empreses  i, de l'altra,  per crear paquets turístics.

Aquest 2012 s'ha realitzat una jornada.  En aquesta jornada han participat un total de 40 empreses i
han sortit sis nous paquets turístics difosos a través d'Empordà Turisme.

 

1.1. 4.- PROMOCIÓ, ASSISTÈNCIA A FIRES, WORKSHOPS,4.- PROMOCIÓ, ASSISTÈNCIA A FIRES, WORKSHOPS,
PRESSTRIPS, BLOG TRIPS I EDICIÓ DE MATERIALPRESSTRIPS, BLOG TRIPS I EDICIÓ DE MATERIAL

L’assistència a fires es fa prioritzant els salons genèrics de proximitat on es fa difusió i promoció de la
comarca,  i  les  fires  especialitzades  en  senderisme  arran  de  l’existència  de  la  xarxa  de  senders
Itinerànnia i del Camí Natural de la Muga. 

S'ha assistit a fires i accions promocionals de forma coordinada entre les oficines de turisme de la
comarca i amb el Baix Empordà sota el paraigües Empordà amb l’objectiu d'aconseguir:

- Abaratir despeses, tant de mostrador com de personal.

- Imatge conjunta sota la marca “Empordà”.

- Imatge de prestigi i qualitat turística. 

- Promocionar la marca Empordà dins el context de la Marca Costa Brava 

Les  accions  a  les  que  s'ha   participat  aquest  2012,  són  la  Fira  de  Vic,  el  Mercat  de  Mercats  a
Barcelona, Navartur a Pamplona i l' acció de promoció a l'Illa Diagonal a Barcelona
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Per altra banda, s'ha enviat material per distribuir a les fires següents:  World travel Market 2012, SITC
a Barcelona, Expovaciones de Bilbao i Fitur a Madrid.

Per altra banda, el setembre de 2012 s'ha col·laborat amb el Patronat de Turisme Costa Brava Girona
en  l'organització i acompanyament de dos grups de blocaires a l'Alt Empordà en motiu del Congrès
Tbex,  primer congrés mundial de blocaires de viatges a l’estat espanyol:#inPyrinnes i #inCostaBrava,
amb la participació d'un total de 24  blocaires.

Dins del projecte Empordà,  tambè, s’ha prioritzat disposar de material promocional genèric comú, i
iniciar una campanya de comunicació
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En quan a material  promocional,  s'ha editat  un plànol  turístic  de l’Empordà en quatre  idiomes per
distribuir a les accions promocionals i a les oficines de turisme..  

S'ha fet  una campanya de comunicació  al  sud de França fent  tres insercions de publicitat  al  Cap
Catalogne, amb un reportatge de més de 40 pàgines sobre l'Empordà. 

També, s'ha  participat en la producció del capítol sobre l’Alt Empordà, que ha fet l’empresa Volcano,
conjuntament amb el Patronat de turisme Costa Brava Girona i la Diputació que s’emet a la xarxa de
televisions locals. 

Per últim,  fa dos anys,  es va iniciar una nova estratègia promocional que consisteix en assistir  a
determinades fires i salons per treballar directament amb els turoperadors presents. Aquesta actuació
es porta a terme a través d'Empordà Turisme. Aquest 2012, s'ha assistit al workshop Buy Catalunya, el
workshop Pirineus, un workhop d'ornitologia al Delta de l'Ebre i, finalment, un a Madrid i un altre dins la
fira Navartur. 
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BUY CATALUNYA

5. COMUNICACIÓ 5. COMUNICACIÓ 

L' estratègia per a la valorització dels recursos territorials de l’Empordà marca la comunicació interna i
externa com unes de les accions prioritàries. 

Aquesta comunicació es fa,  sobretot, digitalment.'

La comunicació digital es fa a través del web empordaturisme.com en 6 idiomes, el facebook i el twitter,
amb les   pantalles  tàctils  a  les  oficines  de turisme i  a  l'estació  del  TGV Figueres-Vilafant,  i  amb
l'enviament de butlletins.

Aquest 2012 s'ha realitzat: 

• 47 Butlletins, tramesos a  més de 300 persones, sobretot agents turístics.

• Actualització  dels  continguts  del  web:  www.empordaturisme.com.  Introducció  de  nous
continguts i traduccions en diferents idiomes.

• Número de pàgines vistes: 264.094 Increment respecte any anterior 27%

• Número de visites al web 2012: 80.120 Increment respecte a l’any anterior 50%

- Dinamització de les xarxes socials:

• Número d'amics al Facebook: 2.530 

• Grup d’edat més habitual entre 35 i 44 anys

• Major part origen: Barcelona

• Número de seguidors Twitter: 1.500

• S'ha  atès  104  consultes  via  correu  electrònic  i  s'han  contestat  per  escrit  52  peticions
d'informació.

• S'ha repartit el següent material promocional:

Plànol Alt Empordà Rutes
cicloturístiques Alt
Empordà + Camí

de la Muga 

Plànol Empordà Producte de
l'Empordà

Empresaris 1300 650 0 15

Enviament correu 52 52 15 3

Oficines  de
Turisme

15600 9600 9300 0

Parcs Naturals 40000 600 500 0

Fires 850 100 100 150

TOTAL 57802 11002 9915 168
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Proje  cció dels serveis, projectes i iniciatives que es treballen pel 2013  

Durant el 2013, és continuarà participant en els diferents organs, comissions i taules de treball  per
avançar amb els diferents projectes .

Se seguirà col·laborant en accions de dinamització i promoció  de la xarxa de senders d’Itinerànnia i,
per encàrrec de la Comissió política del Consell Dinamitzador d’Itinerànnia, es continuarà executant el
pla d’actuacions anual, basat en les tres línies estratègiques del projecte.

Les  prioritats  del  Consell  Dinamitzador  són:  posicionament  d’aquests  territoris  com  a  destinació
senderista  diferenciada  i  reconeguda;  garantia  de  desenvolupament  territorial  a  través  de  la
conservació de la xarxa de camins senyalitzats i homologats i creació, difusió i promoció de productes
turístics en la xarxa de senders, per desestacionalitzar la demanda i reduir  la hiperfreqüentació de
determinades àrees del territori.

S'impulsarà l'estudi d'enoturime i, entre altres, s'editarà el fulletó Empordà, Camins de Vi i es formarà a
les oficines de turisme amb temes d'enoturisme.

En el marc del projecte Empordà, es treballarà amb les oficines de turisme per desenvolupar el projecte
de turisme cultural i amb els parcs naturals la coordinació de les sortides entre l'Alt i el Baix Empordà.
És vol editar el fulletó de cales i camins de ronda de l'Empordà i reeditar el plànol Empordà. Per altra
banda, és continuarà amb la promoció en accions conjuntes, en fires de proximitat i potenciant el traçat
del TGV.

Es dinamitzarà i formarà en la creació de paquets turístics i la seva comercialització .

Per últim es continuarà amb la comunicació a través de la pantalles tàctils, lloc web, facebook, twitter i
butlletins electrònics i donant resposta a les demandes d'informació.
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