
MEMÒRIA ANUAL 2018
ÀREA DE TURISME

1. Presentació

L'Àrea  de  Turisme  ha  basat  el  seu  pla  d'actuacions  en  el  Pla  d'acció  sectorial  en  l'àmbit  del
desenvolupament turístic que dictamina un objectiu general:  establir  un programa de treball  que
assegura el desenvolupament de les diverses iniciatives turístiques existents, les dota de contingut
(incorporant-hi  els  recursos,  nous  element  d'interès,  documentació,  etc.),  facilita  la  seva  gestió
(senyalització, manteniment) i dona suport a la creació de producte turístic, a través de la implicació
dels agents turístics públics i privats (Empordà turisme).

Per poder desenvolupar aquest objectiu general el Pla s’estructura en tres línies estratègiques:

a) Aposta per la sostenibilitat

b) Diversifcació de producte i segmentació de mercats

c) Cooperació i treball en xarxa

D'aquest Pla sorgeixen les accions realitzades aquest any 2018:

1. Connectivitat dels centres històrics i comercials amb les xarxes d'itineraris

2. Gestió conjunta dels itineraris de senderisme i cicloturisme

3. Pla de comunicació i promoció per productes i mercats

4. Pla de comunicació i generació de continguts informatius sobre l'activitat turística

5. Revisió dels continguts informatius de la comarca: webs i publicacions

6. Suport a la creació de producte

7. Agenda conjunta dels principals esdeveniments culturals i artístics

8. Reforçar el programa conjunt d'activitats organitzades pels parcs naturals

9. Desenvolupament d'un calendari conjunt de jornades i fres gastronòmiques

10. Base documental online

11. Taula d'ofcines de turisme i centres d'interpretació

12. Promocionar la xarxa de museus i centres d'interpretació

13. Seguiment de projectes supracomarcals (Marca de Garantia Producte de l'Empordà, marca Empordà,
Itinerànnia,  coordinació dels consells  comarcals  de les comarques gironines i  Patronat de Turisme
Costa Brava Pirineu de Girona i participació als clubs de cultura, natura i actiu i ruta del vi DO Empordà
del Patronat de Turisme).

14. Identifcació de programes i ajuts i subvencions i xarxes de cooperació
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Aquest eix central genera la feina del dia a dia d'aquest departament, que compta amb la col·laboració
i el suport en temes de promoció de l'associació Empordà Turisme, entitat mixta -pública privada- que
treballa per la promoció, difusió i incentivació de l'oferta turística alt empordanesa, posant especial
èmfasi als productes, serveis i establiments dels seus membres, alhora que incideix a promoure la
formació del sector per fer-lo més competitiu. 

Durant el 2018, aquest pla d'actuacions s'ha concretat en :

PROJECTES COMARCALS

 Pla d’acció sectorial en l’àmbit del desenvolupament turístic a l’empresa

Aquest Pla ha incorporat la fgura del Comitè de pilotatge de turisme -responsable de desenvolupar-lo i
fer el seguiment de les actuacions- i que ha suposat la reestructuració de la Taula d'ofcines de turisme
amb la incorporació de nous membres tècnics. Aquest comitè es convoca i coordina des de l'Àrea de
Turisme i el seu objectiu es fer el seguiment del pla d’acció.

Hi ha 21 entitats integrades al Comitè de pilotatge de turisme: Les 14 Ofcines de Turisme de l'Alt
Empordà, un representant dels Parcs Naturals de l'Alt Empordà, un representant l'Associació Empordà
Turisme,  un  representant  d'ADRINOC,  un  representant  de  l'Ass.  Hostaleria  de  l'Alt  Empordà,  un
representant  del  Consorci  Salines-  Bassegoda,  i  l'Àrea  de  Turisme  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt
Empordà.

Aquest any s’han realitzat dues reunions del comitè.
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Dossiers professionals

A partir del Pla i la reunions amb els professionals del sector turístic es va detectar que era necessari
realitzar uns dossiers professionals per tal de facilitar la informació turística d’una forma estructurada
dels  recursos,  als  professionals  i  visitants,  es  per  això  que durant  aquest  2018  s’han realitzat  i/o
actualitzat els següents dossiers per temàtiques: 

Dossier  Espais  Naturals  https://www.empordaturisme.com/wp-content/uploads/2016/12/Parcs-
info-.pdf 
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Dossier  Patrimoni  https://www.empordaturisme.com/wp-content/uploads/2016/11/Turisme-Alt-
Empord%C3%A0.pdf . S'ha canviat tota l'estructura i format de la publicació, en idiomes.

Dossier de Galeries d'Art: https://www.empordaturisme.com/gp/galeries-dart-i-espais-expositius/ 
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Gastronomia  en  idiomes  https://www.empordaturisme.com/wp-content/uploads/2016/11/Gastronomia-
versi%C3%B3-idiomes-2018.pdf 

Esdeveniment esportius https://www.empordaturisme.com/wpcontent/uploads/2018/03/Esdeveniments-
esportius-2018.pdf
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Dossier digital d'estiu de «Música i cultura- Alt Empordà»

https://www.empordaturisme.com/ag/festivals-de-musica-concerts-i-art-estiu-2018/
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A part de tots aquests dossiers, es fa un recull de tots els actes que es realitzin a la comarca, l’agenda
turística comarcal
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Publicacions a les que s'ha participat preparant documentació, fotografes :

Cada any tenim peticions externes per l’edició o reedició de material, articles, fotografes que atenem
per tal que la informació que es publiqui de l’Alt Empordà sigui el màxim d’acurada possible. Aquest
any hem participat en :
Revista Visit Pirineus- Nou mapa BTT,.
Guia Petit Futé.
Article: «L'Alt Empordà des de les altures» Punt Diari (3-6-18), 
Recull de fotografes de Gastronomia per l'Ofcina de Turisme de l'Agència Catalana de Turisme de París
Recull fotogràfc per la Publicació Cap Catalogne de Perpignan.

Rutes científques per les comarques de Girona, una nova forma de fer turisme familiar per a
ments curioses

 La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) ha creat, al seu portal de divulgació i
turisme científc Surt de recerca per Catalunya, una sèrie d’itineraris basats en recursos turístics amb
base  científca,  que  permeten  a  un  públic  majoritàriament  familiar,  planifcar  visites  d’un  cap  de
setmana. El  Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona i els vuits consells
comarcals  gironins  han  apostat  pel  projecte  impulsat  per  l’FCRi  treballant  conjuntament  en  la
materialització de les Rutes científques per les Comarques de Girona, integrada per vuit itineraris
diferents, un per cada comarca.

 Les vuit rutes científques comarcals disponibles són: la Ruta de la Transformació (Ripollès); la Gran
Ruta del Pla de l’Estany; la Ruta Margalef (Selva); la Ruta Submergida (Gironès); la Ruta Sostenible
(Garrotxa); la Ruta Surera (Baix Empordà); la Ruta Porta a la Innovació (Alt Empordà) i la Ruta de la
Pedra (Cerdanya).

 Aquestes rutes per les comarques de Girona volen ser una alternativa al turisme convencional oferint
una proposta amb un valor afegit de coneixement científc i sostenible. S’han concebut a partir d’un
tema específc, relacionat amb la ciència, al voltant del qual es pot organitzar una sortida de cap de
setmana. A cada comarca s’ha identifcat i desenvolupat un fl conductor d’on estirar, perquè amb tota
la informació necessària es gaudeixi d’una experiència científca.

 Aquest projecte esdevé un punt de partida per comercialitzar i atraure l’interès d’agències de viatges
que cerquen nous productes per als seus clients.

https://www.surtderecercapercatalunya.cat/rutesturismecientifcgirona/
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Jornades de coneixement:

Amb la voluntat de donar a conèixer els recursos, productes i serveis turístics de la comarca als seus
propis agents, i amb l’allau de demandes realitzades, aquest any, s’han organitzat conjuntament amb
Empordà Turisme 6 jornades de coneixement:

Jornada de coneixement al Museu de l'Exili de la Jonquera i a Agullana (20-2-18):16p.
Jornada de coneixement Casa Salvador Dalí de Portlligat (25-4-18): 25p
Jornada de coneixement Fortaleses de Roses (28-5-18): 20p
Jornada de coneixement Museus de Figueres (19-6-18): 17p
Jornada de coneixement Astroturisme (26-6-18): 78p
Jornada de coneixement Ecoboats- Empuriabrava/ Butterfy Parr (2-7-18): 17p
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PROJECTES SUPRACOMARCALS

Una de les característiques del treball de l’Àrea de Turisme d’aquests últims anys és la capacitat de
participar en projectes d’abast supracomarcal que s'estan consolidant i tenen una repercussió notable:

Xarxa de senderisme Itinerànnia. (900 rm de camins a l'Alt Empordà que s'uneixen amb els de les
comarques de la Garrotxa i el Ripollès, que globalment sumen 2.500 rm) 

Aquest projecte per desestacionalitzar el turisme i captar nous mercats potencials genera un impacte
econòmic molt important en el territori, gràcies al gran nombre de practicants de senderisme que s'hi
acosten,  entre  ells  molts  provinents  d’arreu  d’Europa  i  dels  Estats  Units,  a  més  dels  senderistes
individuals i de proximitat que, igualment, trien la xarxa per practicar aquesta activitat.

El projecte Itinerànnia es coordina a través del Consell Dinamitzador i el Comitè de pilotatge. Des de
l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal de l’Alt Empordà és desenvolupa el pla d'actuacions que afecta
a l'Alt  Empordà i  es fan les contractacions i  el  seguiment (coordinació,  manteniment i  accions de
promoció) que se'n deriva.

El pla estratègic d’Itinerànnia  contempla seguir apostant pel manteniment i la millora dels camins de
la xarxa de senders,  la promoció i suport a agències de viatges i operadors en la creació de productes
especialitzats i la promoció de nous usos sobre els camins de la xarxa de senders.

Per  tal  de avançar amb el pla de treball  d’Itinerànnia es fa necessari  la contractació d’  un servei
professional per a l’assessorament, coordinació i suport de les tres comarques implicades, per realitzar
les següents tasques :

Actuacions línia estratègica 1.

Disposar de una única xarxa de camins d’ús públic per esser utilitzats com a infraestructura de
suport a les activitats en el medi natural:

 Coordinació de les tasques de manteniment dels camins de la xarxa de senders, introducció
d’incidències  i  supervisió  i  auditoria  de  les  tasques  de  manteniment  realitzades  a  nivell
comarcal.

 Realització de base de dades actualitzada de la senyalització vertical de cada comarca

 Bolcatge de dades i  informe de resultats  de  l’estudi  de  satisfacció  d’usuaris.  Preparació  i
realització del sorteig i del paquet de regal.

 Realització dels  seminaris sobre la  implantació d'estacions trail  al  territori  de la  xarxa  de
senders:

• Detectar  les  necessitats  i  possibles  col·laboracions  amb  l’administració  de  clubs
empreses i altres entitats que organitzen curses 

• Interès  dels  corredors  locals  i  de  la  província  de  Girona  en  moure’s  pel  territori  i
disposició de pernoctació en altres zones per a practicar un “running + turístic”

 Creació  i  suport  a  un  producte  turístic  de  senderisme  a  cada  comarca  que  inclogui:
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ruta,establiments i empresa que el comercialitza. Aquest any s’ha desenvolupat la Marxa dels
Dòlmens de la Jonquera i l’ Itinerari Megalític de Capmany.

 Dinamització i recolzament a la realització d’una candidatura per presentar-nos conjuntament
amb altres territoris a la convocatòria POCTEFA I PECT.

Actuacions línia estratègica 2.

Generar impacte econòmic vinculat a la utilització de la xarxa de senders

 Creació de productes per a operadors de senderisme internacionals

 Atenció a grups de coneixement, suport a la organització de famtrips,  presstrips i blogtrips

 Atenció, recerca i contacte amb agències de viatges i tour-operadors especialitzats en turisme
de natura a través de worrshops, mailings... 

 Formació específca per al sector privat: gooltracring, tallers de creació de productes…

 Gestió del web itinerannia.net , APP Itinerannia i les xarxes socials 

 Suport a la realització dels mapes de l’editorial Alpina amb un nou format, lligat a l’aplicació
per a dispositius mòbils

 Actualització d’indicadors econòmics per a l’impacte econòmic anual de la xarxa de senders.

Actuacions línia estratègica 3.

Impulsar la dimensió social de la xarxa de senders

 Suport  i  assessorament  a  entitats  amb  interès  en  realitzar  itineraris  circulars  al  voltant
d’Itinerànnia de la comarca de l’Alt Empordà

 Realització de ponències

 Tasques de coordinació general:

 Preparació  i  assistència  a  les  reunions  del  Consell  Dinamitzador  d’Itinerànnia:  comitès  de
pilotatge, comissió executiva i comissió política.

 Execució del pla d’accions 2018 i preparació pla d’accions 2019

Per altre banda a part de la contractació del manteniment del programa de l' aplicatiu Itinerànnia i de
la web, també es contracta la contractació del manteniment de la xarxa i la difusió de les rutes en
altres mitjans com a la web Rutes Pirineus.

Per últim la Cap d'Àrea de Turisme ha participat des del 2015 en les reunions i el treball conjunt amb
tots els consells comarcals gironins, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, la Universitat de Girona
i els Consorci de les Vies Verdes per defnir un projecte PECT especialitzat en turisme a les comarques
gironines.

D'aquest treball ha sorgit el projecte  d’Especialització i competitivitat territorial Costa Brava Pirineu
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de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa  del qual cal destacar l’actuació Xarxa de Camins
Intel·ligents i Accessibles, que permetrà fer que la xarxa Itinerànnia tingui moltes més connexions a
les comarques veïnes i sigui més competitiva i innovadora. Aquest 2018  s’ens ha concedit  l’ajut que
s’explica més endavant en l’apartat del PECT. 

Xarxa Pirinexus     de cicloturisme. Formem part del Consorci de les Vies Verdes. La xarxa Pirinexus uneix
la xarxa de Vies Verdes de  Girona amb la Catalunya Nord integrant-se a la Xarxa Eurovelo, que vol
connectar  tota  Europa  mitjançant  itineraris  adaptats  al  ciclisme,  a  partir  d'aquest  projecte  es
desenvoluparà un nou projecte europeu explicat més endavant, apartat BiciTransCat.

Per altra banda aquest any 2018 s’ha tramitat una addenda amb el Consorci de les Vies Verdes, per tal
que a partir del 2019, gestioni i mantingui el Camí Natural de la Muga, un tram del qual també pertany
a la xarxa Pirinexus.

En aquesta mateixa línia de treball conjunt destaca l’estratègia de treball  dels consells comarcals de
l’Alt i Baix Empordà per posar en valor tots els recursos territorials de l’Empordà, en el marc de la
Costa Brava, fent de la destinació un espai d’excel·lència per la tipologia d’activitats i atractius, i per la
qualitat de l’entorn i dels serveis que s’ofereixen.

Cada any s’aprova un pla d'actuacions conjuntament i  coordinat amb el Consell  Comarcal del Baix
Empordà i les entitats de promoció vinculades a ambdós consells: Comissió Turística del Baix Empordà i
Associació Empordà Turisme.

Durant aquest 2018 s’ha estat realitzant el pla de màrqueting de la marca Empordà i s’ha encarregat  la
realització d’un vídeo i la web  que es presentarà l’any 2019.

La realització de  material Empordà: el mapa, els camins de ronda de l’Empordà i el fullet d’espais
naturals. Les tasques que es realitzen son la coordinació, preparació i edició del fulletó promocional de
les visites guiades 

En el marc del projecte Empordà, s'ha ajudat a promocionar l'important llegat medieval amb edifcis,
pobles i espais  de gran interès de l'Empordà. Alguns compten amb la infraestructura necessària
per ser visitats, i altres per diferents motius són difícilment accessibles. Per fer aforar aquest
patrimoni  tan  important  i  sovint  desconegut,  es  va   invitar  als  ajuntaments  de  l'Empordà  a
participar en la difusió d'aquest llegat amb una visita guiada, inclosa en un calendari conjunt,
escollint un dia concret que els hi fos idoni i establint una proposta per data.

Sovint s'ha animat als ajuntaments que fessin coincidir aquest acte amb la festa major, una fra o
qualsevol altre acte que els pogués ajudar a tenir prou visitants per fer la descoberta. Totes les
visites s'han proposat guiades ja que es tracta d'una oferta única i que permet conèixer elements
que es faran molt entenedors i interessants si estan acompanyats d'una explicació.

Al  costat  d'aquests  monuments  poc  coneguts,  s'ha  convidat  als  altres  llocs  que  ja  compten  amb
infraestructura regular a realitzar una visita especial pel calendari, o bé a incloure-hi una de les
que programen habitualment. Una altra condició que es va considerar important era que el preu
màxim havia de ser 3 euros perquè es volia que poguessin  arribar a tothom, i que els visitants
repetissin durant tota la temporada.
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Es fa difusió d’aquest material i d’aquestes accions a les fres que assistim: Fira de Vic, Mercat de
Mercat, Mercat d’escapades, etc, al Faceboor i al Twitter d’Empordà Turisme, a les ofcines de les
comarques gironines, Palau Robert, ofcines de turisme de la Catalunya Nord, ajuntaments de les
comarques de l’Alt i el Baix Empordà i empreses adherides a Empordà Turisme.

De les 29 visites a l'Alt Empordà, 27 entitats organitzadores i hi han assistit un total: 650 participants
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Fullet i cartell de visites als espais naturals

A iniciativa dels parcs/espais naturals de l’Empordà, hem participat a l’organització i impressió del
fulles  de  visites  als  espais  naturals.  En  aquesta  edició  hi  han  participat  7  espais  naturals  i  331
assistents a les activitats organitzades a l'Alt Empordà.
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• La   marca  de  garantia  «Productes  de  l'Empordà»,  conjuntament  amb  el  CC  del  Baix
Empordà

Es vetlla pel bon ús de la marca garantia Producte de l'Empordà

Es prepara les convocatòries i participació a les dues comissions de la Intercomarcal de Seguiment de
la marca.

Es  segueix  un  pla  d’actuacions,  es  fan  les  contractacions  i  les  certifcacions  corresponents  dels
productors alt empordanesos adherits a aquest segell de qualitat. 

Cal destacar el  conveni signat entre els dos Consells Comarcals, l’Associació Alt Empordà Turisme, les
DO del vi, DO de l'oli, Igp Poma de Girona,  Cuina del Vent i Cuina de l'Empordanet per promoure els
productes i la gastronomia de l’Empordà, que ha permès difondre els productes de l'Empordà en les
jornades gastronòmiques dels sopars maridats que organitzen els col·lectius.

Es  realitzen  accions  de  promoció  de  la  marca  a  través  d'informacions  i  anuncis  en  mitjans  de
comunicació i actuacions de contacontes a diferents fres locals
A continuació es detallen les actuacions de promoció que s’han realitzat al llarg d’aquest any 2018.
Fira de Relleno de Vilabertran 
Participació a la Fira Gastronòmica de l’Empordà a Calonge i Sant Antoni els dies 6 i 7 d’octubre: 

Participació a 6 fres locals donant a conèixer la marca a través dels conta contes de Productes de
l’Empordà a les següents fres: 

30 Setembre, 11.30h, Fira infantil “El Follet d’Avinyonet” a Avinyonet de Puigventós
06 d'Octubre, 18.30h Fira Gastronòmica de l’Empordà a Calonge i Sant Antoni
14 d'Octubre, 11.30h Fira del Fesol a Palau-Sator
14 d'Octubre, 15.30h Fira de la Poma a l’Armentera
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20 d'Octubre, 11:30h XX Sega Tradicional de l’Arròs de Pals
21 d’Octubre, 16:30h Fira del Bolet a Albanyà

Participació  a la fra Pirempordà de Maçanet de Cabrenys: 
El 12, 13 i 14 d'octubre s'han realitzat tallers de difusió dels productes de la marca de garantia entre els

més petits. S'ha adequat un estand en la carpa de la fra amb mostres de producte i s'hi han
desenvolupat els tallers que han tingut molt d'èxit.  L'acció s'ha realitzat  amb el  suport de la
Diputació de Girona  i  de Girona  Excel·lent  Col·lectius.   Els  tallers  s'han acompanyat  amb una
degustació de brunyols i botifarra dolça. 

Disseny i impressió de cartons ploma dels 8 productes de Marca de Garantia per fer promoció a les
fres: 

S’han imprès per poder decorar els estands amb fotos dels productes de la marca de garantia. Hi ha un
total de 9 pòsters,  1  de genèric amb tots els productes i  després 8 pòsters de cada producte
concret. 
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 Proposta de incorporació de nous productes
S’està valorat la incorporació de la faona a la marca de garantia. S’ha fet recerca de les pastisseries

que fan aquest producte.

Re-edició d’un roll up de la Marca de Garantia
S’ha reeditat un nou roll-up de la marca de garantia que inclou tots els productes de la marca que

servirà com a element promocional quan assistim a fres o pels conta contes. 

Enviament  fulletons de la marca, a totes les peticions d’informació turística que es reben al Consell
Comarcal del Baix Empordà i al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

La marca de garantia és present en totes les nostres comunicacions com ara a les pàgina web del
Consell  Comarcal  del  Baix Empordà,  butlletí  electrònic  mensual  del  Consell  Comarcal  del  Baix
Empordà, a la web Empordà Turisme i a les xarxes socials que gestionen les dues entitats.
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Organització de les Jornades PATT : 
“Com fer visites guiades a les explotacions agroalimentàries”

El  dia  26  de  novembre  es  va  realitzar  la  jornada  “Com  fer  visites  guiades  a  les  explotacions
agroalimentàries”  a  Figueres,  per  a  proporcionar  als  productors  i  elaboradors  locals  dels
coneixements  necessaris  per  a  realitzar  visites  guiades  a  les  seves  explotacions,  per  tal  de
potenciar la inclusió del producte local com a recurs turístic.

25 participants dels quals 15 eren representants d' 11 empreses agroalimentàries de l'Alt Empordà, i 6
eren  de  5  empreses  agroalimentàries  de  la  resta  de  Catalunya,  van  assistir  a  la  Jornada
organitzada per animar i assessorar a fer visites guiades a les explotacions agroalimentàries, tant
pels que acabaven de començar com pels qui encara no ofereixen aquest tipus d'activitat.

 Els empresaris van rebre informació de com realitzar visites guiades a les seves explotacions, així com
a aprendre a dissenyar aquestes possibles visites.

 L'activitat  estava  organitzada  pel  Departament  d'Agricultura,  Ramaderia,  Pesca  i  Alimentació,  el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà i  l'Ajuntament de Figueres,  amb la col·laboració del Consell
Comarcal del Baix Empordà, l'Associació Empordà Turisme i la Marca de Garantia Productes de
l'Empordà.
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Participació a la Jornada PATT donem valor al producte de proximitat”
El dia 27 de novembre es va realitzar el III Worrshop de petits elaboradors “donem valor al producte de

proximitat” a Monells.
Des de Marca de Garantia Productes de l'Empordà hi participarem explicant la Marca de Garantia, quan

es va iniciar, la seva evolució i tots els productes que la formen. 
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Marca Pirineus

Assistència a una reunió en qualitat de responsable tècnica d'aquesta marca a la comarca de l'Alt
Empordà per tractar  de les accions a desenvolupar:  material  necessari,  accions de promoció etc.  i
suport per facilitar continguts i participació a les fres.

Clubs de productes del Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Programes per a la promoció i ajuda a la comercialització de l'oferta turística segons la segmentació
del Patronat de Turisme Costa brava Pirineu de Girona

El Consell Comarcal formem part del Club de Màrqueting de la Ruta del Vi DO Empordà, del Club de
Cultura i  del Club Natura i Turisme actiu i assistim a les assemblees i reunions dels clubs. 

Participació a la taula de tècnics de t  urisme de consells comarcals de la província, que es convoca  
periòdicament,  junt amb la trobada amb el director del Patronat de Turisme Costa Brava Girona,
amb l'objectiu de tractar temes que afecten a totes les comarques gironines.

Benvinguts a Pagès 

Coordinació i  participació en el  cap de setmana  Benvinguts a Pagès ,  des de la Fundació Alícia i
l'Agència Catalana de Turisme es va sol·licitar la participació, per part del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, al projecte Benvinguts a Pagès que té com a objectiu promocionar i donar a conèixer els
productors locals. 

El cap de setmana del 9 i 10 de juny va tenir lloc la tercera edició de Benvinguts a Pagès, i estrenà una
nova oferta de rutes turístiques i gastronòmiques. L’esdeveniment s’ha convertit en la gran festa del
món rural de Catalunya. Durant un cap de setmana de primavera, les explotacions agrícoles, ramaderes
i  pesqueres  de  tot  Catalunya  obren  portes  i,  juntament  amb  la  participació  dels  restaurants,
allotjaments i la programació d’una extensa oferta d’activitats paral·leles, donen sentit a un projecte
transversal i de país que dóna a conèixer l’elaboració dels productes alimentaris que es consumeixen
cada dia. 

El futur passa, cada vegada més, per la cooperació i  el  treball en xarxa a través de projectes que
generin oportunitats de desenvolupament local i que, alhora, permetin trobar complicitats territorials
que els facin viables tècnicament i econòmica. 
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PROJECTES EUROPEUS

En  la  línia  de  recerca  de  fnançament,  durant  aquests  últims  anys  hem estat  treballant  en  tres
candidatures per tal de fnançar-se mitjançant ajuts europeus i els tres s’ens han concedit: 

• FEDER Eix 6 Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de
l’Alt Empordà 

• PECT Projecte  d’Especialització i competitivitat territorial Costa Brava Pirineu de Girona:
natura, cultura i intel·ligència en xarxa 

• POCTEFA  :  BiciTransCat  Desenvolupament  de  nous  itineraris  ciclables  i  enllaços  multi
modals transfronterers per  la promoció de la mobilitat sostenible 

Aquests projectes, tramitats pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà representen per la comarca
una  inversió  de  2.405.207,24  euros,  dels  quals  1.226.247,77  euros  seran  fnançats  amb  ajuts
europeus. 

Tramitats pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Projectes Inversió Fons FEDER

FEDER Eix 6  Conservació, foment i desenvolupament del
patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà 

 1.827.025,92 € 913.512,96 €

PECT  Projecte  d’Especialització i competitivitat territorial
Costa  Brava  Pirineu  de  Girona:  natura,  cultura  i
intel·ligència en xarxa

308.704,32€ 137.574,76 €

POCTEFA  :  BiciTransCat  Desenvolupament  de  nous
itineraris ciclables i enllaços multi modals transfronterers
per  la promoció de la mobilitat sostenible

 269.477,00 € 175.160,05€

Total 2.405.207,24 € 1.226.247,77€ 

Cal  destacar que per treballar  aquests projectes,  el  fet  de disposar del pla estratègic  propi  i
consensuat amb els agents del territori (públics i privats), així com tenir una xarxa de contactes,
ha facilitat poder estar preparat per preparar les candidatures i  buscar socis.
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 Projecte  FEDER Eix  6  Conservació,  foment  i  desenvolupament  del  patrimoni  natural  i
cultural de l’Alt Empordà

A petició dels ajuntaments de la comarca des del Consell Comarcal de l'Alt Empordà es va preparar i
presentar a la convocatòria regulada per l'Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per seleccionar operacions
de  les  entitats  locals  susceptibles  de  cofnança-ment  pel  PO  FEDER  de  Catalunya  2014-2020,  eix
prioritari 6, amb el  projecte FEDER Eix 6 Conservació,  foment i  desenvolupament del patrimoni
natural i cultural de l’Alt Empordà

Objectius del projecte: 
L’operació és promoure la protecció, el foment i desenvolupament del patrimoni cultural, mitjançant 12
actuacions  alineades  amb  els  objectius  estratègics  del  Pla  d’Acció  sectorial  en  l’àmbit  del
desenvolupament turístic i per l’altre amb el Programa Operatiu FEDER Catalunya, eix 6.

Els objectius són:
1.  Posar en valor la diversitat dels recursos turístics, activitats i centres d’interès de la comarca
mitjançant la identifcació i integració de tots els recursos turístics amb el desenvolupament d’una
plataforma tecnològica, juntament amb un desplegament de senyalització física, in situ, la qual està
presentada com actuació Projecte de comarca

2. Impuls i promoció dels espais d’interès turístic, que afavoreixin:
A) la millora de l’experiència turística a la comarca, 
B) la reducció de les fuctuacions estacionals de la demanda i 
C) la integració del conjunt del territori.

Amb aquest objectiu es portaran a terme 8 Projectes d’obres d’adequació i millora de punts d'interès
turístic, entenent que son activitats que responen a actuacions de rehabilitació d’espais urbans.

3.  Treballar  de  forma  coordinada  amb  tots  els  gestors  públics  de  les  diferents  iniciatives
turístiques on l’Alt Empordà està implicat.
El desenvolupament del present projecte dota d’un marc de treball de col·laboració pública entre els
diferents organismes municipals de la comarca que marca un canvi de gestió i noves sinergies. Per
aquest objectiu es portarà a terme la  comunicació, coordinació i gestió de l’operació presentades
com actuacions. 

Fons fnancer: 
El  Consell  Comarcal  disposa  de  capacitat  administrativa,  fnancera  i  operativa  per  complir  les
condicions  establertes  com  a  benefciari  de  la  subvenció  de  Fons  de  desenvolupament  Regional
Europeu, essent gestionada per la Direcció General de l’Administració Local. 

Mitjançant convenis i  les addendes signades amb els ajuntaments participants es portarà a terme
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l’execució, seguiment i justifcació de les actuacions que forment part del Projecte.

Participants:
MUNICIPI NOM PROJECTE PREU LICITACIÓ 

( sense IVA)
Roses Naturalització de la muralla ponent de la

Ciutadella de Roses
423.738 €

Sant  Miquel
de Fluvià

Dinamització  turística  a  l'entorn  del
monestir ( obres vials per millora accés
vianants al monument). 

73.084 €

Maçanet de 
Cabrenys

Projecte  de  connexió  entre  el  carrer
Hospital  i  la  Torre  Carlina  (  millora
d'accés en el nucli antic)

69.532,58 €

Sant Pere 
Pescador

Millora  del  carrer  Mar,  eix  de connexió
del nucli antic de Sant Pere a l'entorn del
Riu Fluvià

574.752,29 €

Torroella de 
Fluvià

Recuperació del Bosc de la Ribera 68.296,78 €

Vilafant Rehabilitació del mas en Castell de Palol
Sabaldòria  com a  centre  d'interpreatció
natural.

172.022,13 €

Navata Revalorarització  turística  mitjançant  la
rehabilitació  d'espais  urbans,  la
senyalització  integral  i  la  innovació
tecnològica

175.523,81 €

Portbou Recuperació de l'antic  camí de la vinya
d'en Xirau a Portbou. Accés al monument
de Walter Benjamin i  espais natural de
l'Albera Marítima"

304.186,22 € 

Colera Creació  del  Centre  d'interpretació  del
llagut català.

184.739,19 €

Projecte de 
comarca

Digitalització i senyalització de recursos
patrimonials de la comarca.
Suport  de  51  dels  68  municipis  de  la
comarca.

133.811,25 €

Comunicació Comunicació de l’operació, publicitat i 
informació

19.484,38 €

Coordinació Coordinació i gestió de l’operació 90.089,38 €
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Pressupost Total: 
Inversió de 1.827.025,92  - cofnançant 500 Fons FEDER  913.512,96 € 

Durant aquest 2018, s’ha portat a terme:

Tasques de coordinació del projecte i de comunicació

Aprovació  i  signatura  de  l’addenda  amb els  ajuntaments  participants  on  es  portarà  a  terme
l’execució, seguiment i justifcació de les actuacions que forment part del Projecte.

El procès de contractació d’un tècnic a mitja jornada, per poder desenvolupar aquest projecte FEDER,
que ha iniciat el seu contracte el setembre de 2018 . 

S’han aprovat els següents projectes executius:

“Projecte constructiu de naturalització de l'entorn de la muralla de ponent de la Ciutadella de Roses”, 

«Projecte executiu accés per vianants i espai viari desviament trànsit de vehicles amb aparcament, a
l’entorn del monestir de Sant Miquel de Fluvià»

«Projecte executiu de condicionament de la connexió de la Torre Carlina i el carrer Hospital de Maçanet
de Cabrenys»

«Projecte de millora del carrer Mar, eix de connexió de l’antic nucli antic de Sant Pere Pescador amb el
riu Fluvià»

S’han iniciat  els processos de contractació de les següents obres:

«Contractació de l’obra de Naturalització de l’entorn de la  muralla  de ponent  de la  Ciutadella  de
Roses.»

«Contractació de l’obra del projecte executiu a l’entorn del monestir de Sant Miquel de Fluvià.»

«Contractació de l’obra del projecte executiu de condicionament de la connexió de la Torre Carlina i el
carrer Hospital de Maçanet de Cabrenys «
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• Projecte d’Especialització i competitivitat territorial Costa Brava Pirineu de Girona: natura,
cultura i intel·ligència en xarxa (PECT)

La Cap d'Àrea de Turisme ha participat des del 2015 en les reunions i el treball conjunt amb  tots els
consells comarcals gironins, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, la Universitat de Girona i els
Consorci  de les Vies Verdes per defnir un projecte PECT especialitzat  en turisme a les comarques
gironines,. 

D'aquest treball ha sorgit el projecte  d’Especialització i competitivitat territorial Costa Brava Pirineu
de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa el qual cadascuna de les entitats presenten el seu
propi projecte, en el nostre cas, de la  comarca de l'Alt Empordà 

Amb data de 19 d’abril de 2018, el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya aprovà
seleccionar  el  Projecte  d'Especialització  i  Competitivitat  Territorial  Costa  Brava  Pirineu  de  Girona:
Natura, Cultura i Intel·ligència en xarxa per a la convocatòria de projectes a cofnançar mitjançant el
fons FEDER 2014-2020.

El  projecte es proposa posar en valor el  patrimoni  natural i  cultural,  la connexió de les xarxes de
camins, el treball en xarxa i l’ús de les noves tecnologies, i afavorir la participació i la cooperació dels
agents turístics,  tot fomentant un ús sostenible i compatible amb la resta d’activitats econòmiques,
que  permetin  la  diversifcació,  diferenciació  respecte  d’altres  destinacions  i  desestacionalitzin
l’activitat turística, a través dels següents àmbits d’actuació: 

 la creació d'una xarxa de Camins Intel·ligents i Accessibles
 la creació d’una sèrie de propostes per fer el patrimoni cultural i natural més accessible i per a 

facilitar-ne la interpretació als turistes
 el disseny i implementació d’un model de gestió més efcient de les destinacions turístiques 

que incorpori la participació activa dels agents i el desenvolupament d’eines d’innovació 
oberta. Alhora, es desenvoluparà un interfície pensada per millorar l’experiència dels turistes 
un cop són al territori.

Aquest projecte ha de permetre donar un nou impuls al sector turístic de les comarques gironines, i
creiem que la seva justifcació rau en la idoneïtat de les propostes generades  bottom-up pels seus
partners, l’abast territorial ampli, i la categoria i representativitat dels seus socis. 

La proposta seleccionada és el resultat del replantejament d’un projecte que es treballava des de 2015
motivat per  la decisió  de la  Generalitat  de no considerar  elegibles les  operacions proposades per
quatre  de les  vuit  comarques de la  demarcació de Girona,  pel  dos ajuntaments participants  i  pel
Patronat de Turisme Costa Brava. 

Amb data de  16 de maig de 2018, les entitats participants en el projecte signen el conveni que
regula l’execució de l’esmentat projecte. Aquestes entitats són la Diputació de Girona, el Campus
Turisme de la Universitat de Girona, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, el Consell Comarcal del Pla
de  l’Estany,  l’Agència  de  Desenvolupament  del  Ripollès,  el  Consell  Comarcal  de  la  Cerdanya  i  el
Consorci de les Vies Verdes de Girona.

En el decurs del mes d’agost de 2018 mitjançant concurs públic, es du a terme la selecció d’un tècnic
responsable per al desenvolupament del projecte que comença a treballar amb data de 18 de setembre
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de 2018, data efectiva de l’inici de les accions previstes.

El desplegament del projecte ha suposat actuar en quatre àmbits. Un àmbit relatiu a la programació i
la  posada  en  funcionament  de  les  previsions  del  conveni  suara  esmentat  i  que  fa  referència  al
desplegament  pressupostari  i  organitzatiu  del  projecte.  I  tres  àmbits  de  desplegament  de  les
actuacions que el projecte contempla a l’Alt Empordà

DESPLEGAMENT PRESSUPOSTARI I ORGANITZATIU

- Organització del pressupost. 
Cada ens participant executa una operació. D’aquesta, exclòs l’IVA, el FEDER fnança el 50% i de l’altre
50% restant,  la Diputació fnança un 25%. Els participants aporten el 25% restant més tot l’IVA de
l’operació.

El pressupost per a cada operació i el del projecte és el següent:

Ens Import (IVA Inclòs)
OP. 1 Diputació de Girona 121.477,95 €
OP 2 Universitat de Girona 206.211,69 €
OP 3 Consell Comarcal de l’Alt Empordà 308.704,32 €
OP 4 Consell Comarcal del Pla de l’Estany 234.232,79 €
OP 5 Agència de Desenvolupament del Ripollès 234.232,78 €
OP 6 Consell Comarcal de la Cerdanya 235.208,16 €
OP 7 Consorci de les Vies Verdes Girona 234.232,78 €
Total 1.574.300,47 €

La despesa total acceptada de l’operació 3 que  gestiona el  Consell Comarcal de l’Alt Empordà és de
308.704,32 €. D’aquesta despesa, es considera elegible per a rebre fnançament del Fons Feder una
despesa de 275.149,52 €, que és l’import de tota la despesa llevat de l’IVA (33.554,8 €). 

Així doncs, per a fnançar l’operació que gestiona el Consell Comarcal, es comptarà amb les següents
aportacions:

Ens Aportació
Fons Europeu de Desenvolupament Regional 137.574,76 €
Diputació de Girona 68.787,38 €
Consell Comarcal de l’Alt Empordà 102.342,18 €
Total 308.704,32 €
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Així, el FEDER fnançarà el 50% de la despesa elegible, la  Diputació de Girona fnançarà el 25% de la
despesa elegible i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà fnançarà l’altre 25% de la despesa elegible i el
100% de la despesa no elegible, és a dir, tot l’IVA de les actuacions.

Per tal de poder disposar una visió general de l’execució del  projecte, es du a terme una previsió de
desplegament de les seves necessitats pressupostàries de l’operació que gestiona el Consell Comarcal
de l’Alt Empordà . 

El projecte presenta les següents magnituds de despesa: 

Cost amb iva Cost sense
iva

Cost total
subvencionat

Inversió en infraestructura 135.278,00 € 111.800,00 € 111.800,00 €
Contractació  serveis,  assistència,  consultoria,  formació  o
altres

37.122,80 € 30.680,00 € 30.680,00 €

Despeses de personal 115.364,80 € 115.364,80 € 115.364,80 €
Despeses indirectes 20.938,72 € 17.304,72 € 17.304,72 €
Total 308.704,32 € 275.149,52 € 275.149,52 €

Aquest pressupost es trasllada amb els mateixos conceptes de despesa, a cadascuna de les tres línies
d’actuació:  Open Tourism, Patrimoni Obert i  Xarxa de camins Intel·ligents i  Accessibles i  l’operació
disposa d’un Pla de Finançament que contempla el volum anual de despesa del projecte a executar.

Actuació Cost amb iva Cost sense
iva

Cost total
subvencionat

Xarxa de camins intel·ligents i accessibles 140.800,67 € 122.073,94 € 122.073,94 €
Patrimoni obert 111.832,30 € 98.499,14 € 98.499,14 €
Open Tourism 56.071,35 € 54.576,44 € 54.576,44 €
Total 308.704,32 € 275.149,52 € 275.149,52 €

Calia  doncs  fer  un  pas  més  i  establir  la  vinculació  de  la  despesa  per  línia  d’actuació  i  per  any
d’execució del projecte. En aquest sentit, s’ha redactat el quadre de dades que permet vincular les
magnituds del projecte i traslladar-les als pressupostos anuals del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Així es disposa en tot moment d’una visió integral i detallada de la seva dimensió pressupostària. del
projecte.
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- Previsió d’actuacions i del cronograma del projecte

En paral·lel als treballs de previsió de necessitats de despesa i en interacció amb aquestes, es du a
terme la identifcació de necessitats de documentació per al retiment de comptes del projecte, d’acord
amb la normativa que regula la gestió dels fons aportats pel FEDER i les directrius que regeixen al
Consell Comarcal en matèria de control i traçabilitat de la despesa efectuada. 

Es du a  terme també la formalització d’una proposta d’accions de desplegament del projecte. Aquestes
accions es defneixen a partir de les previsions contingudes en:

• Memòria Tècnica del Projecte, 

• Pla d'acció sectorial en l'àmbit del desenvolupament turístic, 

• Anàlisi de les accions dutes a terme fns a la data pel Consell Comarcal que li poden aportar
expertesa de cares a l’execució del projecte, 

• Accions  empreses  per  part  d’altres  projectes  de  l’Àrea  de  Turisme  com  són  el  Projecte
EFA156/16/BiciTransCat  Desarrollo  de  nuevos  itinerarios  ciclables  y  enlaces  multimodales
transfronterizos para la promoción de la movilidad sostenible i l’operació Conservació, foment i
desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà, cofnançada pel Programa
operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

El resultat d’aquesta tasca és la creació d’un cronograma suportat amb el programari GanttProject, en
el qual s’identifquen les accions a desenvolupar i que donen resposta a les necessitats per a cada línia
d’actuació:

• Defnició d’un aplicatiu de gestió de la xarxa i la destinació:

Defnició de criteris

Inventari de recursos patrimonials de l’Alt Empordà

Localització d’imatges dels elements

Licitació de la contractació

• Treball sobre nous usos en camins i recursos patrimonials:

Defnició de criteris

Contractació de treballs en camins

Contractació dels treballs en patrimoni

• Elaboració de producte:

Accions de benchmarring de prospecció

Identifcació de productes estrella

Licitació d'accions de networring i worrshops
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Execució del procés de creació de producte

Formalització de la cartera  de producte

• Pla de comunicació

En aquest període, s’adapten els elements de senyalització temporal i dels elements de comunicació
del  Consell  Comarcal  afectats  per  les  disposicions  contingudes  en  el  manual  d’Informació  i
Comunicació del FEDER i que afecte a la instal·lació de rètols i a la publicació d’informació en el web
del Consell Comarcal.

Així  mateix,  el  projecte  s’ha  presentat  al  Comitè  de  Pilotatge,  l’ens  dinamitzador  de  les  accions
turístiques de l’Alt Empordà. 

- La governança del projecte 

Les accions del projecte per la seva pròpia naturalesa, han de ser objecte d’un desplegament concertat
entre els diferents agents, doncs alguns dels elements de partida de les actuacions es basen en el
resultat de recerques que algun dels operadors ha de dur a terme. En aquest sentit, la UdG ha de
formular  diagnòstics  sobre les  potencialitats  dels  elements patrimonials  i  sobre la  demanda dels
mercats emissors de possibles demandants de productes associats al  projecte.  Aquestes diagnosis
seran claus per a la creació de nous productes. D’altres accions tenen una exigència de desplegament
acordat i conjunt entre les parts. Per exemple, la creació de l’aplicatiu de gestió de la xarxa de camins i
dels seus recursos precisarà una acció conjunta, més que coordinada, dels diferents operadors.

Per tal de donar resposta  aquests necessitats de coordinació i concertació d’accions, el Conveni per a
la gestió del projecte preveu l’entrada en funcionament de tres òrgans de gestió:

• Unitat de Gestió Tècnica 

• Consell Rector 

• Assemblea General

En el decurs dels mesos coberts per aquesta memòria, s’ha posat en funcionament la Unitat de Gestió
Tècnica. Està integrada per representants de les entitats que formen part del projecte i també per
representants dels quatre consells comarcals les operacions dels quals no varen ser elegides. La raó
per la qual s’opta per aquesta composició és poder  garantir una dimensió territorial complerta del
projecte, mitjançant la integració de totes les institucions que duen a terme activitats i funcions que
incideixen en aportar aquesta dimensió i incorporar els seus punts de vista  a la gestió del projecte des
del primer moment. Per la seva banda, el Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona també
s’incorporarà  a  la  Unitat  quan  es  programin  i  despleguin  les  d’accions  de  creació  i  promoció  de
productes. 

El 28 de setembre es du a terme la primera reunió de la Unitat de Gestió. En aquesta sessió es posen
en comú els  estats i els desenvolupaments de les diferents operacions del projecte, la situació en
relació  a  la  plataforma  tecnològica,  la  revisió  de  la  documentació  dels  itineraris  i  del  patrimoni
comarcal. Així mateix , es dona Informació sobre el Pla de comunicació per part de la Diputació i sobre
la  composició  dels  òrgans  de  coordinació,  gestió  i  execució  del  PECT  i  s’acorda  una  periodicitat
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mensual de reunions en aquesta fase d’arrancada del projecte.

Des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà s’assumeix la redacció de la proposta de desplegament de
les línies d’actuació en matèria de Patrimoni Obert i de Camins intel·ligents. El Consell participa també
en la comissió que ha de formular els criteris de tractament dels elements integrants del patrimoni.
Per la seva banda, la coordinadora de la Xarxa Itinerànnia -de la qual el  Consell  Comarcal de l’Alt
Empordà forma part-,  assumeix  la  responsabilitat  de formular  proposta  sobre com fer  efectiva  la
creació d’un sistema d’informació per a la gestió i promoció de la xarxa integrada de camins i dels seus
recursos patrimonials i turístics.

En la segona sessió de treball de la Unitat celebrada el dia  17 d’octubre,  s’exposen els resultats de
dues comissions de treball creades al mes de setembre: una sobre desplegament de la xarxa de camins
i  una  altra  sobre  el  sistema de  recollida  de  dades  patrimonials.  S’aproven  també la  proposta  de
desplegament de les línies de Camins Intel·ligents i Patrimoni Obert del projecte i s’aporta informació
sobre despesa elegible. 

En la sessió de 8 de novembre s’aproven criteris relatius a les propostes de sistema d’inventari de
recursos patrimonials,  es presenta un sistema per a la creació de l’aplicatiu de gestió i la proposta de
desplegament de la línia d’Open Tourism del projecte.

En la sessió corresponent a l’11 de desembre de 2018,  es tracten aspectes relatius als indicadors del
projecte, s’estableix un sistema i un calendari per a la redacció del plec de prescripcions tècniques i
clàusules administratives de la plataforma digital del projecte, es presenta el procés per a l'elaboració
de la diagnosi dels recursos patrimonials i s’acorden els ponents per l'exposició del PECT davant el
Consell Rector i l'Assemblea General, a les reunions d'aquests òrgans.

DESPLEGAMENT D’ACTUACIONS A L’ALT EMPORDÀ, 2018

Pel que fa a les actuacions concretes en el desplegament de l’operació de l’Alt Empordà, a continuació 
es recullen els trets més destacats en cadascuna de les tres accions.

-Camins Intel·ligents 

En aquest àmbit les accions dutes a terme han estat

• Analitzar  la xarxa existent: L’experiència de la Xarxa Itinerànnia està en la base del projecte.
És una font de referència i de recursos per al desenvolupament de tot el projecte. La Xarxa
proveeix  la  infraestructura  bàsica  sobre  la  qual  fonamentar  el  projecte  i  amb  el
desenvolupament del PECT  incorporà nova i millor informació sobre els recursos associats a la
mateixa i millorarà la informació que ofereix sobre els camins i itineraris. Per aquesta raó, calia
que el tècnic del projecte es familiaritzi amb tots els aspectes del funcionament de la xarxa.

• Identifcar  necessitats  de  connexió.  El  projecte  preveu  integrar  en  una  mateixa  xarxa  les
diferents  xarxes i itineraris de les vuit comarques de la demarcació i permeti desplaçar-se
entre aquestes,  en qualsevol de les modalitats de transport que es defneixin. Per a fer-ho
possible,  ha calgut avaluar les diferents possibilitats de connexió entre comarques. Aquesta
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acció requereix identifcar camins de titularitat pública que siguin objecte d’un manteniment
permanent  a  càrrec  d’una  administració. En  el  decurs  del  darrer  trimestre  de  2018  s’han
identifcat les possibles connexions amb cada autoritat comarcal afectada. Un cop fet això, es
pot contactar amb els ajuntaments afectats per aquest traçats per tal d’avaluar les actuacions
necessàries per a l’entrada en servei d’aquests camins.   L’estratègia adoptada des de l’Alt
Empordà ha estat fer més densa de malla de camins en la zona afectada per modifcacions en
traçats  de  camins  existents  abans  de  l’entrada  en  servei  del  tren  d’alta  velocitat  i  del
desdoblament de l’A2. Pel que fa  a les connexions amb el Baix Empordà, s’opta per treballar la
connexió a través del camí vell d’Empúries i per la zona de contacte també amb el Gironès
mitjançant el GR existent i el Puig Segalar com a espai natural de referència. Pel que fa al
Gironès, el criteri adoptat és connectar mitjançant el camí de Sant Jaume. Amb la Garrotxa  la
connexió ja existeix mitjançant camins integrats a Itinerànnia.

• Avaluar els recursos necessaris per al desenvolupament del projecte: Es disposa d’un avaluació
detallada de l’estat de la xarxa i de les necessitat de millora de la seva infraestructura. A partir
d’aquesta  informació  s’han  pogut  identifcar  els  elements  susceptibles  de  millora,  les
especialitats  professionals  que  es  requeriran  per  a  actuar,  els  costos  unitaris  associats  a
intervencions  en  matèria  de  millora  de  senyalètica  -tant  vertical  com  horitzontal-,  de
tractament de la vegetació i dels ferms i de producció de continguts informatius. Amb tota
aquesta  informació,  es  disposa  de  la  base  necessària  per  a  la  defnició  dels  treballs
d’integració  de  la  xarxa,   dels  procediments  de  contractació  i  dels  calendaris  de  licitació
adients per al compliment de la programació del projecte.

- Patrimoni Obert

Les accions dutes a terme en aquest àmbit són:

• Analitzar els recursos potencials: El concepte de patrimoni que es pretén incorporar al projecte
es caracteritza pel tenir un caràcter integral. En aquest sentit, es pretén que la xarxa resultant
ofereixi  dades  sobre  patrimoni  natural  i  cultural  -històric,  artístic  i  etnològic,   material  i
immaterial-. Pel que fa al patrimoni natural s’ha considerat un ventall ampli de recursos, que
incorpora espais naturals protegits i paisatges delimitats,  elements singulars del patrimoni
botànic i geològic i els seus recursos d’interpretació. Les fonts de dades que es contemplen per
a integrar aquest patrimoni són les que estan vinculades als sistemes de protecció del medi
natural  i  del  paisatge,  normalment  gestionades  per  l’administració  pública.  Pel  que  fa  al
patrimoni  cultural  material,  les  fonts  de  dades  a  les  quals  s’ha  recorregut  han  estat  els
instruments  de  planejament  urbanístic  local  en  matèria  de  protecció  del  patrimoni,  els
inventaris  digitals  del  patrimoni  arquitectònic  i  etnològic,  els  registres  de  museus  i
col·leccions, els instruments digitals de difusió del patrimoni i els registres digitals d’algunes
col·leccions d’art i fotografa. Pel que fa als béns del patrimoni immaterial, s’ha cercat en el
registre  del  patrimoni  festiu  de  Catalunya  i  en  els  recursos  digitals  existents  per  a  la
identifcació del patrimoni literari així com a l’atles del paisatge de les Comarques Gironines,
que integra interpretacions pictòriques dels paisatges.  

• Defnir una sistemàtica de tractament: Del conjunt d’elements potencialment interessants es
descarten aquells que no es poden atribuir a un espai concert i es consideren només els que
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puguin  ser  geolocalizats  i  accessibles,.  En  segon lloc,  aquells  que  no  formin  part  d‘algun
inventari  o  recull  amb  sufcients  elements  de  descripció  per   a  posar  en  valor  la  seva
importància i en tercer lloc, aquells quina possibilitat de ser mostrats requereixen una gestió
de drets  excessivament complexa.  S’ha establert  contacte amb les institucions públiques i
privades  gestores  dels  inventaris  esmentats  per  tal  de  conèixer  en  quines  condicions  hi
permetrien l’accés i la difusió dels la informació que contenen. Fet això, s’ha identifcat un
conjunt integrat per 594 elements patrimonials potencialment interessant per a formarà part
de la base de dades que integrarà l’aplicatiu que desplegarà el projecte. D’aquesta base s’han
identifcat 212 elements pertanyents al  patrimoni  arquitectònic de l’Alt  Empordà que seran
objecte  de  tractament  pel  projecte  «Conservació,  foment  i  desenvolupament  del  patrimoni
natural i cultural de l'Alt Empordà» fnançat pel fons FEDER, de manera que les tasques d’un
projecte permeten ser també rendibilitzats per altres actuacions. 

-Open Tourism

En aquesta matèria el projecte preveu crear un sistema innovador de gestió de la destinació. En aquest
primer període d’execució del projecte, aquesta recerca s’ha traduït exclusivament en la pràctica de les
reunions de coordinació i treball d’una estructura que és complexa doncs està integrada per un grup de
representants d’entitats que participen amb graus d’implicació diferents en el projecte i que treballen
per  a  assolir  un  objecti  compartit.  Aquesta  complexitat  permet  diagnosticar  les  necessitats  i  les
característiques que haurà de tenir el sistema que es vol crear. Aquesta línia de treball li correspondrà
desplegar-se a partir de la primera meitat de 2019. 
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POCTEFA : BiciTransCat Desenvolupament de nous
itineraris  ciclables  i  enllaços  multi  modals
transfronterers per  la promoció de la mobilitat
sostenible 

Després de la  participació del  Consell  Comarcal  de l'Alt  Empordà al  desenvolupament del  projecte
Enllaç 1, promocionada com a Ruta Pirinexus, en l'anterior convocatòria d'ajuts POCTEFA, el Consorci de
les Vies Verdes va proposar al Consell Comarcal de l'Alt Empordà de participar com a soci benefciari en
la candidatura de projecte BiciTransCat: Desenvolupament de nous itineraris ciclables i enllaços multi
modals transfronterers per la promoció de la mobilitat sostenible. 

Aquest projecte BiciTransCat té com objectiu principal desenvolupar un nou eix litoral de mobilitat
sostenible transfronterera estructurada en base a la ruta ciclista d'interès europeu EuroVelo 8 “La Ruta
del Mediterrani (Cadis-Atenes)”. Aquest projecte cobreix la demanda de turistes itinerants, turistes del
territori i de la població local, i dóna continuïtat a la ruta  Pirinexus.  

BiciTransCat té com objectiu unir els principals destins turístics de Girona i dels Pirineus Orientals a
través d'un eix ciclable interconnectat a diferents mitjans de transport públic, afavorint així la mobilitat
sostenible i permetent una variant per la costa que suposa una alternativa a les carreteres.

Per això es desenvoluparan tres grans àrees de treball:

• Es  construirà  un  nou  tram cicloturista,  millorant  el  desenvolupament  d'una  xarxa  de  vies
verdes,  sobretot  des  de  l'  estació  del  TGV  a  Perpinyà,  a  l'estació  del  tren  convencional  a
Figueres, millorant l'oferta del transport fronterer sostenible existent.

• Desenvolupament  de  nous  serveis  de  mobilitat  sostenible  i  facilitar  la  cooperació
transfronterera multi modal (mitjans d'accés, informació i desenvolupament d'equips).

• Estudiar  el  comportament  dels  usuaris  en  aquests  eixos  de  transport  sostenibles
transfronterers i mesurar l'impacte econòmic de les millores.

Els socis d'aquest projecte són el Consorci de les Vies Verdes de Girona (cap de fla), Consell Comarcal
de  l'Alt  Empordà,  Ajuntament  de  Figueres,  Conseil  Départemental  des  Pyrénées-Orientales  i
Communaté Urbaine Perpignan Méditerranée.

El  cost  total  del  projecte  és  de  4.687.769,25  €  al  que correspon una sol·licitud  total  de  FEDER de
3.047,050,01 €. 

El  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  participa  en  el  traçat  que  uneix  les  estacions  del  tren
convencional de Figueres amb el  TGV a Perpinyà,  passant per la costa de l'Alt  Empordà (Figueres,
Vilanova de la Muga, Castelló d'Empúries, Roses, el Port de la Selva, Llançà, Colera i Portbou), creant
una ruta  sostenible  per  fer  en bicicleta  combinable  amb enllaços  intermodals  (accés  al  transport
públic, TGV, tren convencional, bus, etc), i contribuint a la millora del coneixement i de la informació
d'aquests serveis de mobilitat sostenible, alhora que es facilitarà la cooperació transfronterera, amb la
implicació del sector públic i privat de l'Alt Empordà.
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El cost de les actuacions que corresponen al Consell Comarcal de l'Alt Empordà es de 269.477,00 dels
quals  s'ha  obtingut  un  65%  de  la  subvenció  FEDER,  175.160,05  €,  pel  període  de  2017-2020,  i  es
cofnançarà  un  25% de  la  Diputació  de  Girona,  67.369,33€  i  un  10% de  l’impost  turístic  2017-2020,
26.947,7.

Pel que fa al pla d’accions de BICITRANSCAT, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà té principalment  
accions assignades en dos eixos: 

Eix 3. Desenvolupament de infraestructures per a la creació d’una xarxa d’itineraris ciclables
transfronterers.

Eix  4.  Establiment  de  nous  serveis  de mobilitat  sostenible  i  promoció  d’itineraris  ciclables
multimodals.

És a dir, el CCAE, per una banda té assignades les tasques de decidir quin serà el traçat de
BICITRANSCAT en el territori de l’Alt Empordà així com de negociar-lo amb els ajuntaments i
parcs naturals de la zona i, per altra banda, ha de fer difusió tant del desenvolupament del
projecte com del seu resultat fnal. 

El setembre del 2018, per tal de poder realitzar totes les actuacions es va sumar a l’equip de treball,
una nova tècnica en exclusiva pel projecte.

Accions realitzades dins l’eix 3,  2018 (Accions de defnició del traçat): 

Avaluació del traçat inicial proposat i negociacions amb ajuntaments i parc naturals per a la
proposta defnitiva de traçat.  

Treball de camp del sector Cap de Creus. Avaluació en data del 26 de setembre de 2018. Vam
realitzar el recorregut de Roses fns al Port de la Selva a partir de les rutes BTT 12 i 13 del Parc
Natural del Cap de Creus. En aquesta primera avaluació vam detectar un tram confictiu, atès
que la connexió entre les rutes BTT 12 i 13 es fa a partir de la carretera de Cadaqués. Per tal
d’evitar  el  pas per la carretera,  es  determina proposar al  PN Cap de Creus accedir  per  un
pendent que ens porta a un sender més elevat.   
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Reunió amb el PN de Cap de Creus en data de 4 d’octubre de 2018 per plantejar l’alternativa al
tram per carretera. El PN de Cap de Creus decideix estudiar la proposta. 

Treball de camp sector el Port de la Selva – Llançà. Avaluació en data del 25 d’octubre de 2018
de la viabilitat de traçar BICITRANSCAT pel camí de ronda del Port de la Selva a Llançà. En
aquesta avaluació s’identifquen nombrosos trams amb escales que difculten la defnició del
traçat.  Concretament  es  localitzen  en  el  municipi  de  Llançà.  Per  això,  després  d’aquesta
avaluació ens emplacem a reunir-nos amb l’ajuntament de Llançà. 

Treball  de camp sector  Figueres –  Roses.  Avaluació  del  camí natural  del  Manol  i  del  camí
Natural de la Muga en data del 12 de desembre de 2018. En aquest tram les millores a fer són
poques i no cal modifcar en cap sector el traçat actual. Les millores detectades, més enllà de
la senyalització són simplement, de neteja d’alguns trams i millora del terreny. 
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Per la seva part, l’ajuntament de Roses ha presentat el projecte de carril bici a l’entrada del
municipi.  Aquest  és  un  projecte  amb un  pressupost  de  154.606,75  €  executat  a  través  del
Consorci  de  les  Vies  Verdes  de  Girona,  qui  fança  el  projecte  mitjançant  la  subvenció
BICITRANSCAT.

Finalment, l’ajuntament de Figueres, com soci de BICITRANSCAT, també està tirant endavant el
seu projecte de connexió de la via ciclable amb l’estació del tren convencional de Figueres. En
tant que soci del projecte, l’ajuntament de Figueres executa el projecte amb pressupost propi
de la subvenció BICITRANSCAT.  
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Accions realitzades dins l’eix 4. Establiment de nous serveis de mobilitat sostenible i promoció
d’itineraris ciclables multimodals.

Difusió del projecte BICITRANSCAT.

Worrshop transfronterer Fira Pireempordà (Maçanet de Cabrenys 11 d’octubre 2018)

La primera acció de difusió va ser la realització d’un Worrshop transfronterer entre empreses
turístiques  (i  en  especial  del  cicloturisme),  de  banda  i  banda  de  la  frontera,  per  donar  a
conèixer  el  projecte BICITRANSCAT.  Aquesta és una acció que forma part del pla de treball
(s’han de realitzar 3 Worrshops entre empreses al llarg del projecte). 

Es va plantejar aquest worrshop aproftant la celebració de la fra PireEmpordà (la fra d’esports
de muntanya, lleure i oci del Pirineu Empordanès) que va tenir lloc del 12 al 14 d’octubre de
2018.  El  worrshop  es  va  plantejar  pel  dia  11  d’octubre.  Tanmateix,  aquest  no  es  va  poder
realitzar per falta d’inscrits del costat francès. En total es van inscriure 12 empreses i 2 ofcines
de turisme de l’Alt Empordà. En canvi, del costat francès, només es va inscriure l'associació
Pays Pyrénées Méditerranée.  

Roda de premsa ofcial (29 de novembre 2018)

Un altre dels compromisos dels socis de BICITRANSCAT era realitzar la presentació ofcial del
projecte i roda de premsa. Aquesta es va realitzar el 29 de novembre a la Sala de Plens del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Van intervenir el Sr. Albert Gómez president del Consorci de
les Vies Verdes de Girona; el Sr. Joan Cano, conseller Consell Comarcal de l’Alt Empordà; el Sr.
Francesc Cruanyes, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Figueres, la Sra. Véronique Olier
en representació de l’Agglomeration Perpignan Méditerranée Métropole, i el Sr. Robert Garrabe,
vicepresident del Conseil Départemental des Pyrénées Orientales.

PressTrip de 2 dies Figueres – Empordà (29 i 30 de novembre 2018)

La darrera acció de difusió realitzada durant l’any 2018 va ser un PressTrip amb periodistes
procedents de Paris i Marsella amb el TAV. El PressTrip es va realitzar a través de l’agència de
comunicació de la RENFE-SNCF (Tryptic) i amb la col·laboració de l’associació Empordà Turisme. 

En  aquesta  ocasió,  els  periodistes  invitat  van  ser  CATHERINE  GARY  (Indigo  Mag:
https://www.lindigo-mag.com/);  CAROLE  GROUÉSY  (attitude  luxe:  https://www.attitude-
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luxe.com/);  VLADIMIR  SERGUEEV  (Resbash:  https://resbash.ru/)  i  PATRICE
BRANCEREAU (Grand Sud Mag:   http://www.grand-sud-mag.com/).  Durant  la  seva  estada  a
l’Alt Empordà, van poder conèixer els principals atractius patrimonials d’alguns dels municipis
per on passarà BICITRANSCAT, com són Figueres i  Castelló d’Empúries.  El  PressTrip també va
incloure una visita a Peralada. Al mateix temps, els periodistes van poder degustar vins DO
Empordà i se’ls va presentar el projecte BICITRANSCAT. 

Accions futures:

Participació a les següents fres:  FIETS&Wandelbeurs,  Utrech (1  i  2 de març 2019),  Salon du
Randonneur, Lyon (22, 23 i 24 de març 2019), Sevatur (29, 30 i 31 de març). 

PressTrips (14 de febrer i 10 i 11 d’abril)

Curs de creació de paquets turístics (2019 - 2020)

Mapes de rutes en bicicleta (abril – maig 2019)

Avaluació de la implantació d’equipaments per a bicicletes al llarg del traçat (aparcaments per
a bicicletes, punts de recàrrega...)

Coordinació d’horaris transfronterers 

Gestió  d’acords  amb  entitats  gestores  del  transport  i  operadors  turístics  per  als  enllaços
multimodals. 

Creació d’una web per al càlcul d'itineraris. 

El projecte BICITRANSCAT ha estat cofnançat el 65 % pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) a través d’Interreg V-A España, França, Andorra (POCTEFA 2014 – 2020). L’objectiu de POCTEFA és
el de reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya – França - Andorra. La seva
ajuda  es  concentra  en  el  desenvolupament  d’activitats  econòmiques,  socials  i  mediambientals
transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.
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Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS)

Una de les propostes del pla es treballar per l'obtenció de la Carta Europea de turisme Sostenible
(CETS).

El Parc Natural del Cap de Creus ha iniciat el procès per obtenir la CETS, durant aquest 2018 s'està
realitzant la Diagnosi per a poder optar a obtenir la Carta Europea de Turisme Sostenible. Aquesta
sol·licitud la lidera el Parc Natural del Cap de Creus amb l'acord dels nou municipis que en formen part,
i totes les entitats públiques i privades que hi vulguin participar.

Formem part del grup de treball per a l’obtenció de la CETS 

La Costa Brava Reserva de la Biosfera de la Unesco: 

la Diputació de Girona lidera el treball de diagnosi d'aquesta candidatura com a Costa Brava.
S'ha assistit a la presentació i també a l'exposició de la metodologia, realitzada al Consell Comarcal de
l'Alt Empordà, el 22- 11-18. Tot i el nom de Costa Brava, que ja s'ha replantejat, aquesta candidatura
afecta a tot el territori de l'Alt Empordà.

Participació en jornades organitzades per ADRINOC

Participació en les jornades d'anàlisi i en el desenvolupament de la línia de treball oberta per part
d'Adrinoc en relació a les activitats eqüestres ( assistència a les jornades de treball, i participació i
col·laboració en informacions i dades sol·licitades). Aquest estudi s’ha realitzat a tots els municipis de
l’Alt Empordà.

Participació en les jornades d'anàlisi i desenvolupament de la línia de treball oberta per part d'Adrinoc
en relació al patrimoni de Pedra seca de la comarca ( assistència a les jornades de treball )
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ACCIONS DE PROMOCIÓ DE L’ALT EMPORDÀ

Les actuacions de promoció les realitzem conjuntament amb l’Associació Empordà Turisme. Cada any
s’aprova en un pla d’actuacions tenint en compte el pla i les prioritats del territori.

Aquest  any  s’ha  distribuït  a  ofcines  de  turisme.  empreses  del  sector,  operadors  i  en  accions  de
promoció  més de 90.000 exemplars de material turísitc que editem :

25.500 planols de l’empordà

1..360 producte de l'empodà 

11.722 cales i camins de ronda 

23. 000 bloc de pintar  producte de l’empordà

9.072 mapa de senderisme –  9.072 
800 rutes ititnerànnia  –  800 
649 camins del vi d.o.  empordà
14.237 mapa de cicloturisme 
5.000 sortides espais naturals  
5.000 sortides espais medievals  
TOTAL = 96.340 fullets

S’atenen unes 200 consultes d’informació turística via correu electrònic o telèfon.

Tenim més de 16.000 seguidors a les xarxes socials. El qual es nodreix de totes les accions que anem
realitzant l’any i potenciant el territori.

Assistim a fres, mercats i altres accions per promocionar la comarca 

Aquest 2018 s’ha  participat a les següents fres:
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Accions promocionals
Els dos Consells Comarcals de l’Empordà, amb les entitats de promoció turística han participat a la Fira

del Ram de Vic (del 23 al 25 de març), al mercat d’escapades a Barcelona (del 4 al 6 de maig) i a la
Fira Mercat de Mercats de Barcelona (del 19 al 21 d'octubre) sota la marca Costa Brava .
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A través d’Empordà turisme, aquest any hem sigut presents a  a la fra SEVATUR  a Sant Sebastià del 9 a
l'11 de març,  com a membre de l'estand del Patronat de Turisme Girona Costa Brava-Pirineu de Girona i
del 8 al 10 de juny a la segona edició del Sea Otter Europe a Girona on es va compartir estand amb la
resta de comarques gironines que van tenir l'oportunitat de presentar els seus materials promocionals
especialitzats en cicloturisme i BTT.

 

Mostra del vi de l’Empordà
Els passats 6,7,8 i 9 de setembre, Figueres va acollir la 34a Mostra del Vi de l'Empordà a la Rambla de la

capital.  Més de 14.000  visitants  van gaudir  de les  ofertes  enogastronòmiques  i  que va  servir
perquè  des  de  l’estant  d’Empordà  Turisme  s’oferís  els  mapes  i  fulletons  promocionals  de  la
comarca 

El mercat de proximitat encara resta com a repte per aconseguir que al llarg de l'any els mateixos
empordanesos siguin els primers a gaudir de l'oferta turística de la comarca.
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Workshop Barcelona
Empordà Turisme va participar en el Worrshop de Barcelona, organitzat pel Patronat de Turisme Costa

Brava Girona el passat 29 de maig a l'Hotel W. 

A la trobada van participar més de 100 agències de viatges de la capital catalana i àrea metropolitana,
que es van mostrar interessats a ampliar les seves ofertes amb paquets turístics amb
l'Empordà com a protagonista.

Workshop Natura al DeltaBirding
Amb ocasió de la celebració del Festival Deltabirding al  Parc Natural del Delta de l'Ebre,  l'Agència

Catalana de Turisme va organitzar el passat 21 de setembre el Worrshop de Natura en el que va
participar Empordà Turisme i el Consell Comarcal com a soci de la Marca de Turisme Actiu.

Més de 50 agències de viatges i touroperadors d'arreu d'Europa van ser presents i vam contactar amb
una vintena d'elles per a informar-los exhaustivament de les propostes de la nostra comarca en
l'àmbit  del  turisme actiu  i  de natura.  Empreses especialitzades en amants de l'ornitologia,  el
senderisme i el cicloturisme i que es van mostrar molt interessades en la descoberta del nostre
territori.

Buy Catalonia & Culture a Tarragona
El 26 de setembre, el Palau de Congressos de Tarragona va acollir el Bye Catalonia & Culture que va

aplegar més de 120 agències de turisme i TTOO d'arreu del món.

Com a participant del worrshop, Empordà Turisme va tenir l'oportunitat de presentar l'oferta turística
general  de la  comarca  a  professionals  que en molts  casos desconeixien,  o  tenien  molt  poca
informació sobre les particularitats del nostre territori.

Tots  els  interlocutors  es  van  mostrar  molt  interessants  en  aprofundir  la  descoberta  i  treballar
programes i productes concrets per oferir als seus clients en viatges d'un dia, dos o una setmana,
compartint la destinació amb d'altres com Barcelona o el Pirineu.

Una mostra més de la necessitat de treballar paquets turístics tancats ben llaminers que amb el suport
de la base natural de l'Empordà aixequen moltes expectatives entre els professionals.
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Workshop Pirineus amb agències de viatge espanyoles.

El passat 15 de novembre, Empordà Turisme va poder participar del Worrshop organitzat per l'ACT i el
Patronat de Turisme Girona Costa Brava-Pirineu de Girona a Puigcerdà, on vam establir contactes
amb agències de viatges vingudes de Múrcia, Alacant, València, Mallorca i Madrid.

Totes es van interessar molt per l'oferta turística de la nostra comarca, algunes ja hi treballaven, i es
van mostrar disposades a ampliar les propostes de destinació a l'Empordà en els catàlegs de
producte dels seus clients.

Suport a presstrips o famtrips

Donem suport  a periodistes i/  o operadors per tal  de donar conèixer  la nostra comarca, en actes
organitzats per nosaltres o actuacions que ens proposen el Patronat de Turisme, l’Agència Catalana de
turisme etc. Organització de les visites, guies, allotjament, etc i acompanyament el dia de la visita.

Empordà Turisme ha contactat novament amb l'empresa de comunicació encarregada de la promoció
del TGV, per tal de portar diferents presstrips per donar a conèixer la comarca.

Seguint amb la campanya de promoció del territori a través de RENFE-SNCF per apropar el  mercat
francès a la nostra comarca, el mes de febrer vam reprendre les visites PressTrip amb periodistes i
bloguers del sector turístic, en especial de la regió Occitània: Tolosa, Carcassona, Narbona, Montpeller,
Perpinyà, etc.

Les  visites  van  tenir  dos  formats  (d'un  a  tres  dies),  en  funció  de  si  els  desplaçaments  eren  de
proximitat (Tolosa, Aix-en-Provence) o de llarga distància (París, Lió, Marsella).

S'han  realitzat  tres  presstrips/blogtrips  formats  per  periodistes  de  diferents  mitjans  de  premsa
francesa (com l’Independant),  com premsa de tot el  món,  que tenen els corresponsals europeus a
França i de qui informem als seus països d’origen.
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Segons dades facilitades per l’empresa de comunicació que gestiona els viatges de premsa de RENFE-
SNCF,  durant el  2018 s’han recollit  les següents aparicions on Figueres,  o  l'Alt Empordà han estat
mencionades en els articles, posts, i diverses Xarxes socials derivats dels presstrips.:

129 publicacions 

18.287.356 Impactes 

167.250,00 € de devolució publicitària. 

Recursos humans

L'àrea de Turisme, actualment, disposa d'una cap d’àrea de turisme, una auxiliar administrativa,   una
Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) . A partir del setembre del 2018, es van incorporar un
tècnic per cadascun dels projectes europeus, dos tècnics en jornada complerta (PECT i POCTEFA) i un
altra tècnica mitja jornada (FEDER EIX 6) .

Pel que fa les accions de promoció turística es realitzen pràcticament totes a través de l’Associació
Empordà Turisme.
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