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Presentació

L'Àrea  de  Turisme  basa  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

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

a) Aposta per la sostenibilitat

b) Diversificació de producte i segmentació de mercats

c) Cooperació i treball en xarxa

D'aquest Pla sorgeixen les accions realitzades aquest any 2019:

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 fires gastronòmiques

10. Base documental online

11. Taula d'oficines 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. Identificació de programes, ajuts, subvencions i xarxes de cooperació
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Al llarg del 2019, aquest pla d'actuacions s'ha concretat en les següents actuacions:

Aquest Pla ha incorporat la figura del Comitè de pilotatge de turisme, que té la funció de fer el seguiment
de les actuacions, que ha suposat la reestructuració de la Taula d'oficines de turisme amb la incorporació
de nous membres tècnics. Aquest comitè es convoca i coordina des de l'Àrea de Turisme.

Hi  ha 21  entitats  integrades  al  Comitè  de  pilotatge  de  turisme:  les  14 Oficines  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 de pilotatge de turisme:

El 15 de març, amb 14 assistents, on es va tractar el nou pla estratègic de promoció econòmica, es va fer
una presentació dels projectes europeus que es van obtenir el 2018 i com es desenvolupaven (PECT,
Feder Eix6 i Poctefa), es va presentar la nova iniciativa del festival de senderisme dels Pirineus. També es
va fer un resum de la la marca Empordà, les novetats de l’Associació Alt Empordà Turisme i l’estat en que
estava la candidatura a la CETS del Cap de Creus i de la Costa Brava com a Reserva de la Biosfera. Es va
acabar amb propostes i millores dels diferents participants.

El 29 d’octubre, amb 15 assistents, es van tractar l’evolució del temes tractats en l’ anterior comité durant
aquest període: el  pla estratègic de promoció econòmica, l’estat d’execuió dels projectes europeus que es
porten  a  terme  des  de  l’àrea  de  turisme  del  Consell  (PECT,  Feder  Eix6  i  Poctefa),   el  festival  de
senderisme dels Pirineus. També es va fer un resum de la la marca Empordà, les novetats de l’Associació
Alt Empordà Turisme i l’estat en que estava la candidatura a la CETS del Cap de Creus i de la Costa Brava
com a Reserva de la Biosfera. Es va acabar amb propostes i millores dels diferents participants.

Aquest mateix dia, a continuació del comitè es va realitzar una jornada de coneixement, amb una visita al
Monestir  de  Sant  Miquel  de  Fluvià,  espai  on  s’ha  invertit  en  l’’Operació  de «Conservació,  foment  i
desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà», amb el finançament del 50% de Fons
Feder,  PO FEDER de Catalunya 2014-2020. eix prioritari 6 i l’Ajuntament de Sant Miquel.
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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 km 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 km)

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, 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 es 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 d’avançar amb el pla de treball d’Itinerànnia, a través de conveni, s’encomana al Consell Comarcal
de la Garrotxa la  coordinació, assessorament i suport a les tres comarques implicades, per realitzar les
següents tasques:

Actuacions línia estratègica 1.

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

 Creació  i  suport  a  un  producte  turístic  de  senderisme  a  cada  comarca  que  inclogui:
ruta,establiments i empresa que el comercialitza

 Participar  en  el  projecte PECT,  que permetrà fer  que la  xarxa Itinerànnia  tingui  moltes més
connexions  a  les  comarques  veïnes  i  sigui  més  competitiva  i  innovadora.  El  2018  s’ens  va
concedir  l’ajut que s’explica més endavant en l’apartat del 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

Proposta de paquet per Costa Brava Blau verd hotels

2 propostes de paquet per l’operador CGTouristick

1 Proposta de paquet per Hauser Exkursionen

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

Preparació i seguiment del programa de blogtrip pel Ripollès i l’Alt Empordà pels bloguers The Crowded
Planet per a la realització d’un e‐book per camins d’Itinerànnia

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

Assistència al workshop ATTA

Assistència a la mesa de contratació del Congreso de Ecoturismo

Atenció al famtrip de Anders Reisen

Atenció famtrip ecoturismo TurEspaña

Atenció operadors famtrip sustanaible trade week del Patronat

Atenció famtrip traverse journeys

 Formació específica per al sector privat: gooltracking, tallers de creació de productes…

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

Número de visites al web: 219.519 pàgines visualitzades d’1 de gener al 4 de desembre de 2019

Comparatives: creixement d’un 28,48% respecte al mateix període de l’any passat, increment d’usuaris un
49,18% respecte el mateix període de l’any passat (70.129 usuaris) Nous usuaris un 47,40%

 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.
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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

 Descripció de 147 rutes, realització del seu track i plasmació en mapa . Preparació de tota la
documentació per a la maquetació de les 85 cartelleres que inclouen la descripció de 181 rutes :
Mapa del municipi amb els tracks marcats sobre els carrers, mapa de cada ruta i descripció en 4
idiomes, coordinació i revisió de cada cartellera amb l’empresa de disseny

 Projecte tècnic de les connexions de la comarca de l’Alt Empordà amb Baix Empordà, Gironès i pla
de l’Estany

 Realització de ponències

 Participació a les jornades de senderisme professionals del Pallars Entrevalls

 Ponència al Congrés nacional d’Ecoturisme

 Tasques de coordinació general:

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

2. Participació a les reunions del PECT i treball del Plec de clàusules per a la contractació de la
nova eina que unificarà l’oferta de camins de tota la província

3. Participació comitè de pilotatge de turisme

 Festival de senderisme

Reunió inicial  amb els col·laboradors

Coordinació de la maquetació i disseny dels programes

Recerca i gestió del material promocional

Accions de difusió a cada comarca: presentació, xarxes socials, notícies

Participació  en cada festival  i  en  les  reunions de  seguiment  amb la  resta de  territoris  que celebren
festivals de senderisme

 Execució del pla d’accions 2019 i preparació pla d’accions 2020

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

Aquest any 2019 s’ha contractat a l’empresa Foresterra qui realitzarà el manteniment de la xarxa aquest
2019-2020

Cal  destacar  que  l’actuació  Xarxa  de  Camins  Intel·ligents  i  Accessibles,  del  projecte
d’Especialització i competitivitat territorial Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en
xarxa  permetrà fer que la xarxa Itinerànnia tingui moltes més connexions a les comarques veïnes i sigui

5



MEMÒRIA ANUAL 2019
ÀREA DE TURISME

més  competitiva  i  innovadora.  El  2018  s’ens  va  concedir  l’ajut  d’aquest  projecte  que  s’explica  més
endavant en l’apartat del PECT.

Xarxa Pirinexus     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.

A partir del 2019, a través d’un conveni, el Consorci de les Vies Verdes gestiona i manté 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 conjunt i coordinat entre 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 2019 s’han realitzat les següents actuacions:

Presentació de la campanya #JoSocEmporda, el  dijous 11 de novembre es va fer la presentació oficial de
la campanya conjunta entre l'Alt Empordà i el Baix Emporda, "Jo soc Empordà".

L'esdeveniment va tenir lloc a l'Auditori de l'Espai Ter a Torroella de Montgrí i la presentació va anar a
càrrec  de  Joan  Manel  Loureiro,  president  del  Consell  Comarcal  del  Baix  Empordà,  Sònia  Martínez,
presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Xavier Dilmé, Conseller de Turisme del Baix Empordà,
Agustí Badosa, Conseller de Turisme de l'Alt Empordà, Jordi Colomí, Alcalde de Torroella de Montgrí i de
Mario Colomer, soci-fundador de NEORG, l'agència que ha dut a terme la renovació de la marca i el nou
logotip.

Durant la presentació, es va remarcar la importància d'aquesta promoció conjunta, que busca un ressò
internacional,  ja que representa les  dues comarques amb una entitat  comuna, pròpia  i  diferenciada.
Seguidament,  es  va mostrar  el  nou vídeo promocional  i  la  jornada va  acabar  amb un refrigeri  pels
assistents.

L’objectiu és que el màxim de persones i empreses que creuen en els valors de la marca Empordà, s’hi
adhereixin.

Per més informació sobre la marca, consulteu https://www.socemporda.com/
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S’ha continuat amb la  realització de material Empordà: el mapa, els camins de ronda de l’Empordà i el
fullet d’espais naturals. Les tasques que s’han realitzat son la coordinació, preparació i edició del fulletó
promocional  de  les  visites  guiades.  Així  mateix,  en  el  marc  del  projecte  Empordà,  s'ha  ajudat  a
promocionar l'important llegat medieval d’edificis, pobles i espais  de gran interès de l'Empordà. Alguns
compten amb la infraestructura necessària per a ser visitats, i altres, per diferents motius, són difícilment
accessibles.  Per  fer  aflorar  aquest  patrimoni  tan  important  i  sovint  desconegut,  s’ha  convidat  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.

S’ha fet difusió d’aquest material i d’aquestes accions a les fires que hem assistit: Fira de Vic, Mercat de
Mercat,  Mercat  d’escapades,  etc,  al  Facebook  i  al  Twitter  d’Empordà  Turisme,  a  les  oficines  de  les
comarques  gironines,  Palau  Robert,  oficines  de  turisme  de  la  Catalunya  Nord,  ajuntaments  de  les
comarques de l’Alt i el Baix Empordà i empreses adherides a Empordà Turisme.

La  marca de garantia «Productes de l'Empordà», també es treballa conjuntament amb el Consell
Comarcal del Baix Empordà i té els objectius descrits a continuació.
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Es vetlla pel bon ús de la marca garantia Producte de l'Empordà

Es preparen 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 certificacions corresponents dels productors
alt empordanesos adherits a aquest segell de qualitat.

Es realitzen accions de promoció de la marca a través d'informacions i anuncis en mitjans de comunicació
i actuacions de contacontes a diferents fires locals.

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.

A continuació es detallen les actuacions de promoció que s’han realitzat al llarg d’aquest any 2019.

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

o 15 de setembre, 11h Fira de la Poma de relleno i l'horta de Vilabertran

o 12 d'Octubre, 12h XXI Sega Tradicional de l’Arròs de Pals

o 20 d'Octubre, 12.15h Fira del Fesol a Palau-Sator

o 20 d'Octubre, 17:30h Fira de la Poma a Ullà

o 1 de desembre, 17:30h 626 Fira de Sant Andreu a Torroella de Montgrí

o 8 de desembre, 10:30h Mercat de Santa Eulàlia de Cruïlles

Participació al 1er Fòrum de marques a Lleida:

El dia 22 de gener, es va participar al fòrum “Deixant marca. Fòrum de marques de qualitat diferenciada”,
celebrat a Lleida per exposar el distintiu que reconeix els productes agroalimentaris empordanesos.
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Proposta d’incorporació de la mel per formar part com a nou producte dins de Marca de
Garantia productes de l’Empordà:

El 14 de febrer es va fer una reunió amb tots els productors de mel interessats en que aquest producte
s’inclogui dins de la Marca de Garantia Productes de l’Empordà. Es va parlar amb els productors que se’ls
enviaria el full d’inscripció juntament amb el reglament de Marca de Garantia.

El 7 de març es va realitzar una segona reunió, en la qual es va parlar amb els productors punt per punt
sobre el reglament genèric de Marca de Garantia.

Es va iniciar la redacció del reglament de la Mel, com a nou producte de la Marca de Garantia Producte de
l'Empordà.  Es  van  revisar  models  de  reglaments  ja  realitzats  sobre  la  mel  a  altres  llocs.  Entre  els
productors es va debatre punt per punt, i es va arribar a un acord d’un possible reglament.

Es va acordar que hi havia d’haver un mínim de dos productors per poder proposar l’adhesió de la mel.

Finalment es van presentat dos productors interessats en adherir-se i a la propera CIS i durant el 2020
està previst presentar la proposta per que la Mel  pugui  entrar  com a nou producte de la Marca de
Garantia.

3. Participació a l’acció Sopars Maridats amb totes les entitats participants del conveni:

En aquesta edició, des de la marca de garantia Productes de l’Empordà s’ha tornat a col·laborar per tal de
promoure el producte entre totes les entitats, a continuació hi ha les notes de premsa publicades.

 4/02/2019 - La setena edició de Sopars Maridats augura un nou èxit i suma la Poma de Girona
a la proposta.

DATA MITJÀ DE
COMUNICACIÓ

PÀGINA

05/02/2019 El Punt Avui 3
05/02/2019 Ràdio Capital 4

05/02/2019 TV Costa Brava 5

05/02/2019 7 Caníbales 6

05/02/2019 Empordà Info 7

05/02/2019 Mundo Deportivo 8

05/02/2019 Gavarres 365 9

10/02/2019 Revista Gidona 10

 4/06/2019 - La 7ª edició dels ‘Sopars Maridats’ supera el miler d’assistents.
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Proposta de sensibilització de les escoles amb els productes de Marca de Garantia Productes
de  l’Empordà.

El dia 29 de maig, es va realitzar una reunió juntament amb el Consell Comarcal de l’Alt i el Baix Empordà
i la directora de la ZER Tramuntana per explicar la proposta de sensibilització a les escoles amb els
productes de Marca de Garantia.
S’està fent una prova pilot a una ZER de l’Alt Empordà formada per 3 escoles i hem contactat a dues ZER
del Baix Empordà, i estem esperant resposta.
A les escoles se’ls hi va facilitat els següents materials: Power Points amb diferents graus d’informació, un
per cicle infantil, cicle inicial, cicle mitja i cicle superior, làmina il·lustrada per acolorir amb passatemps
relacionats amb els productes de l’Empordà i el fulletó amb informació dels productes i comerços amb
mapa de l’Alt i Baix Empordà. Amb tots aquests materials creiem que és una bona manera d’iniciar una
presa de consciència per part de la mainada sobre la singularitat dels “Productes de l'Empordà”.

Acció de sensibilització amb els ajuntaments per  tal que utilitzin productes locals als seus
actes.

S’ha enviat una carta a tot els ajuntaments de les dues comarques, Alt i Baix Empordà, ja que creiem que
és important que coneguin l’existència d’aquesta marca de garantia de qualitat, així com els productes
adherits i les accions que es duen a terme per fomentar el producte local del nostre territori.
En aquesta carta se’ls ha animat a tenir en compte els productes de la marca de garantia en els actes que
organitzi la seva entitat com per exemple: campanyes gastronòmiques, fires, presentacions, rodes de
premsa, conferències, etc. Seria una molt bona manera de donar visibilitat als productes adherits a la
marca, i a més a més, ajudaria a fer que el mateix habitant del nostre territori apostés per un producte de
proximitat, de qualitat i per un consum proper.
Es preveu fer reunions amb els tècnics per tal d’explicar-los la proposta.

Crear una estratègia a les xarxes socials entres les dues entitats.

S’ha seguit a les xarxes tots els establiments adherits a Marca de Garantia i s’ha fet  1 post cada mes
sobre  un  dels  productes  de  Marca  de  Garantia.  S’ha  utilitzat  el  següent  hastag:
#marcadegarantiaemporda
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Accions promocionals

 Fires nacionals

Els dos Consells Comarcals de l’Empordà han participat a la Fira del Ram de Vic (del 12 al 14 d’abril), al
mercat d’escapades a Barcelona (del 3 al 5 de maig), i l’Alt Empordà a la Fira del vi de l’Empordà a
Figueres, on s’ha fet difusió de la marca de garantia a través del fullet de Productes de l’Empordà.

 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.

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 fires.

Per altre banda a través de la marca Pirineus vam participar al B travel, del 22 al 24  de març, aquest
espai compartit amb totes les comarques gironines que pertanyen a la marca Pirineus
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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 forma 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 de l’1 i 2 de juny va tenir lloc la quarta edició de Benvinguts a Pagès, a l’Alt Empordà
hi van participar 4 explotacions agràries i 10 activitats complementàries que van tenir un total de 320
participants a les visites de les explotacions i 200 participants a les activitats de l’Alt Empordà (propostes
d’estades, menús, visites, etc). 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 tècnica i econòmicament.

Pla d’usos recreatiu a l’embassament de Darnius-Boadella

Per delegació dels ajuntaments on es troba el Pantà de Darnius-Boadella, aquest 2019, s’ha tramitat una
sol·licitud de subvenció per a la redacció d’un Pla d’usos recreatiu a l’embassament de Darnius-Boadella.
A partir del 2020 es contractarà l’empresa per poder realitzar la redacció d’aquest Pla d’usos recreatiu,
necessari per la bona gestió dels usos recreatius del Pantà.
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PROJECTES EUROPEUS

En  la  línia  de  recerca  de  finançament,  durant  aquests  últims  anys  hem  estat  treballant  en  tres
candidatures per tal de finançar-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 finançats
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 d’un pla estratègic propi i consensuat
amb els agents del territori (públics i privats), així com tenir una àmplia xarxa de contactes, ha facilitat
poder preparar les candidatures i buscar socis.
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I. Projecte  FEDER Eix  6  Conservació,  foment  i  desenvolupament  del  patrimoni
natural i cultural de l’Alt Empordà

A petició dels ajuntaments de la comarca, el 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 cofinançament 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 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  identificació  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 fluctuacions estacionals de la demanda i
C) la integració del conjunt del territori.

Amb aquests objectius 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  presentada  com
actuacions.

Fons financer:

El Consell Comarcal disposa de capacitat administrativa, financera i operativa per complir les condicions
establertes com a beneficiari 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
l’execució, seguiment i justificació de les actuacions que forment part del Projecte.
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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 €

Pressupost Total:

Inversió de 1.827.025,92  - cofinançant 50% Fons FEDER  913.512,96 €

Durant aquest 2019, s’ha portat a terme:
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S’han executat en la seva totalitat les següents obres:

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

L’Ajuntament de Roses s’ha sumat a aquest Projecte de cofinançament portant a terme una millora molt a
prop  del  recinte  emmurallat,  la  Ciutadella,  entre  la  ronda de  Circumval·lació  i  l’Avinguda de  Rhode,
concretament en el marge esquerre de la riera,  incrementant la secció hidràulica de la Riera Trencada,
procurant ampliar les façanes existents de la muralla, a fi de mostra-les novament a la llum pública i
aprofitar per desenterrar i rehabilitar la Font de la Vituà.  Les obres es van inicial el 16 de gener del 2019 i
es va signar l’acta de recepció el 14 d’agost del mateix any.

El cost de les obres ha estat de 307.696,49 euros.

  

En  aquesta  actuació,  en  compliment  de  la  normativa  d’informació  i  publicitat  del  PO  FEDER  s’ha
comunicat l’actuació amb el cartell provisional d’obres i la instal·lació de la placa definitiva, i en concret,
en aquest Projecte es va incloure en les prescripcions del contracte publicitar en la premsa l’operació de
cofinançament.
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«Contractació de l’obra del projecte executiu a l’entorn del monestir de Sant Miquel de Fluvià.»

Les obres de Sant Miquel de Fluvià tenien com a objectiu potenciar i facilitar l’accés per vianants al
monestir romànic, millorant les condicions actuals del seu nucli antic, atesa la rellevància arquitectònica
del monument. Dins del PO FEDER l’obra inclosa ha esdevingut una actuació que se suma a les millores ja
realitzades en aquest emplaçament.

En aquest cas el termini d’execució va ser iniciat el 17 d’abril de 2019 i la signatura de l’acta de recepció
el dia 8 d’agost de 2019, sobre terminis previstos. El cost total de la inversió ha estat de 73.054,00 euros.

Per tal  de difondre  aquesta actuació  es va realitzar  una reunió  del  Comité de Pilotatge en data 29
d’octubre  de  2019,  incloent  una  visita  comentada  de  les  obres  finalitzades  dins  l’Operació  de
«Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà» ,
en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. eix prioritari 6.
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«Contractació de l’obra del projecte executiu de condicionament de la connexió  de la Torre Carlina i el
carrer Hospital de Maçanet de Cabrenys»

L’execució de les obres de Maçanet de Cabrenys es planejaven per posar en valor i facilitar l’accés de
vianants  als  vestigis  de  la  Torre  Carlina.  Aquestes  obres  han  volgut  revaloritzar  aquest  monument
arquitectònic que data del segle XIX, a la vegada que es milloren les condicions del nucli antic del que fou
una vila fortificada. 

En compliment de les ordenances municipals, es va signar l’acta de comprovació del replanteig en data 21
de juny de 2019, iniciant les obres el 16 de setembre de 2019 i van finalitzar, sobre el previst, el 16 de
desembre de 2019. El termini d’execució de les obres ha sigut de 3 mesos amb un cost total de 64.552,81
euros.

S’ha iniciat l’execució de la següent obra:

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

En data 30 d’octubre de 2019 s’inicien les obres, amb un termini d’execució de 5 mesos.

L’Ajuntament de Sant Pere Pescador s’ha sumat a aquest Projecte de cofinançament, amb un Projecte
d’obres necessàries per reurbanitzar ambdós trams del carrer del Mar, entre el carrer Duc i el carrer de les
Escoles. Aquesta zona forma part de la zona comercial del municipi, que és d'interès turístic i de connexió
amb l’entorn del riu Fluvià. Les obres representen la materialització del projecte de regeneració urbana
que està previst que es finalitzin el proper mes d’abril.
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S’han iniciat els processos de contractació de les següents obres:

Pel que fa el procediment de contractació del «Projecte de recuperació del Bosc de la Ribera de l’Illa de
l’Albanyà de Torroella de Fluvià», finalitzem l’any 2019 amb amb la proposta de la mesa de contractació
per l’acord d’adjudicació a l’empresa constructora, amb previsió d’inici el mes de febrer de l’any 2020.

L’Ajuntament de Torroella de Fluvià, mitjançant conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal portarà
a terme l’obra de «Recuperació del Bosc de Ribera de l’Illa de l’Albanyà», un espai de ribera d’uns 35.000
m² propers al  riu Fluvià, on, a més de les espècies pròpies d’aquest tipus de bosc, hi han aparegut
espècies alienes com pins, heures i maleses diverses. Dins del bosc hi ha diverses construccions antigues,
com un festejador, un safareig o un pou, entre d’altres. A més, al costat d’aquest bosc hi ha també unes
basses  originades  per  antigues  explotacions  d’àrids.  El  condicionament  de  tot  l’espai  entès  com  a
patrimoni natural i cultural, amb itineraris que ajuden a interpretar-lo i valoritzar-lo, permet enllaçar el
camí que ve de Sant Pere Pescador amb el camí i carril bici que va fins al terme municipal de Sant Miquel
de Fluvià.

S’han iniciat els tràmits per l’aprovació dels següents projectes d’obres:

«Projecte  de  rehabilitació  del  Centre  Interpretatiu  del  Llagut  Català  de  Colera»  s’ha  treballat  en  la
documentació imprescindible per al procediment de contractació del mateix Projecte executiu, per tal de
poder iniciar l’expedient en el seu dia, un cop aprovat el Projecte.

L’objecte d’aquest Projecte són les obres que han de permetre reformar i adequar la planta primera de
l’edifici de l’ajuntament de Colera (actualment sense ús) per tal d’ubicar-hi el Centre Interpretatiu del
llagut català. Les obres han de permetre també adequar l’accés a l’espai des del passatge lateral a la
planta primera.

La previsió d’execució és iniciar les obres el darrer trimestre de l’any 2020.

«Projecte de rehabilitació del Mas Palol de Sabaldòria com a Centre d’interpretació natural de Vilafant»

De la mateixa manera que s’ha treballat els Projectes d’obres de les actuacions dins del PO FEDER, en
aquest cas s’ha hagut de modificar el Projecte d’obres especificant la fase en la qual es portarà a terme la
intervenció del Mas Palol Sabaldòria, inclòs dins de l’operació.

L’objecte d’aquesta segona fase és la rehabilitació integral de la planta baixa del Mas del Castell de Palol
Sabaldòria, que inclou els revestiments i paviments accessibles sense barreres, sanitaris complerts (inclòs
l’adaptat),  enllumenat,  sistemes  de  protecció  contra  incendis,  senyalització  d’emergència  i  ventilació.
L’objectiu de la rehabilitació és poder lliurar a l’ús públic general la totalitat de la planta baixa amb la
finalitat de destinar-lo a equipament cultural sobre aspectes relacionats amb l’estudi de la natura i del
patrimoni paisatgístic, arquitectònic i arqueològic a l’entorn del riu Manol.

Faltarà la documentació per a la contractació, a l’espera de tenir el Projecte aprovat per tal de procedir en
la contractació, programada per l’any 2020.
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«Projecte de revalorització turística mitjançant la rehabilitació de la Placeta Sant Antoni de Navata»

En  aquest  cas  s’ha  fet  el  requeriment  del  Projecte  a  l’Ajuntament  de  Navata,  a  falta  de  parts
imprescindibles per poder avançar administrativament en la seva aprovació, així com la documentació
imprescindible per a la contractació. Aquest també és un Projecte previst d’executar al llarg de l’any 2020.

«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»

Pel que fa el Projecte del municipi de Portbou estem a l’espera de la signatura del Conveni i per l’altra, la
finalització de la redacció i signatura del Projecte per part dels tècnics redactors.

Un cop obtinguem aquestes dues formalitats es podrà procedir en l’actuació.

Tasques dins l’actuació «Projecte de senyalització dels recursos turístico patrimonials de la
comarca de l’Alt Empordà»

Dins d’aquesta actuació s’ha treballat en paral·lel pel que fa la redacció del Projecte de Senyalització i la
implementació de la Digitalització dels recursos turístico patrimonials en una plataforma tecnològica.

La  primera  tasca  imprescindible  per  l’execució  de  les  dues  fases  de  l’actuació  és  crear  la  font
d’identificació de recursos turístico patrimonials de la comarca. Per aquest requisit s’han confeccionat
bases de dades de tots els recursos de la comarca.

Un cop confeccionada una base de dades exhaustiva, ( feta dins l’àrea de Turisme per tal de nodrir dos
dels Projectes Europeus que sumen esforços, PECT i FEDER)  amb tots els  recursos turístico patrimonials
de la comarca susceptibles de ser identificats, s’ha arribat a un consens amb l’àrea de Cultura del CCAE
per tal de fer una selecció d’aquells que seran novament senyalitzats, d’una banda amb senyalització
física, plafons ( amb limitacions pressupostàries, prioritzant aquells que tenen una notable rellevància en
termes  patrimonials  i  culturals)  i,  per  altra  banda,  la  digitalització  de  tots  els  que  siguin  possibles
mitjançant recursos humans, en la plataforma digital.

Pel que fa el tractament de la Base de Dades inicial de 597 recursos turísitco patrimonials de la comarca
s’han geolocalitzat, amb l’aplicació QUANTUM GIS en el territori, tasca que facilita la digitalització.

«Digitalització dels recursos turístico patrimonials de la comarca»

La part de la digitalització dels recursos ha seguit amb les tasques de descripció i el procediment de
contractació  dels  serveis  professionals  de  fotografia  per  elaborar  un  reportatge  de  221  retrats  que
donaran  suport i ampliació de la descripció dels esmentats recursos en la plataforma digital. Al mateix
temps  aquest  reportatge  esdevé  un  fons  i  arxiu  d’imatges  que  l’àrea  podrà  utilitzar  en  tot  el  seu
desplegament. Caldrà tenir degudament arxivat i facilitar la recerca de les fotografies, tasca prevista per
desenvolupar a inicis de l’any 2020.

En quant a la part de digitalització de tot aquests continguts s’han portat a terme reunions de treball per
tal de poder trobar el suport tecnològic i d’unió entre la senyalització física i la digitalització del recurs.
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«Projecte de senyalització dels recursos turístico patrimonials de la comarca»

Pel que fa la part de senyalització física del mateix projecte, seguint els criteris de selecció per tal de
prioritzar aquells elements, s’han establert uns criteris: intervenir en la senyalització malmesa, antiga o bé
obsoleta que ja es troba en el territori, fruit d’un anterior projecte del mateix Consell Comarcal i, sempre i
quan fossin dins el terme municipals d’aquells municipis que van donar suport al Projecte «Conservació,
foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà» en el marc del PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, en el moment de sol·licitar la subvenció.

S’han efectuat les fitxes, que formaran part de l’annex al Projecte de Senyalització de la comarca, de cada
un dels elements a intervenir i per tal de treballar el Projecte d’obres s’ha realitzat una descripció dels
nous tòtems a instal·lar. Per a confeccionar les fitxes s’ha treballat amb l’àrea dels serveis tècnics del
Consell comarcal i en gairebé tots els casos s’ha portat a terme un treball de camp per a descriure la nova
ubicació de la senyalització i la intervenció que cal preveure en el projecte.

En aquesta mateixa actuació s’ha contactat amb tots i cada un dels 51 municipis que van donar suport al
Projecte i autorització d’instal·lació a la via pública per tal d’obtenir resposta sobre la proposta efectuada
d’intervenció en els elements del patrimoni turístic i cultural a nivell local.

Dels 51 municipis contactats hem rebut resposta de 15 municipis i en el moment de fer el treball de camp
d’identificació del lloc a intervenir també s’ha contactat amb una desena de municipis més.
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El Projecte d’obres «Senyalètica Programa FEDER» ha estat signat pel tècnic redactor dels Serveis Tècnics
del Consell Comarcal, Josep Armengol en data 17 de desembre de 2019.

Tasques de coordinació del projecte i de comunicació

Al mateix temps, amb el desenvolupament del Pla inclòs en el PO FEDER Catalunya 2014-2020 es treballa
de forma coordinada amb tots els gestors públics oferint un àmbit de col·laboració per a les iniciatives
turístiques de la comarca. En aquest sentit, s’ha contactat amb els ajuntaments implicats en el Projecte,
tant d’una banda amb els que cal procedir en els expedients de contractació de les obres, com de l’altra,
amb tots aquells que van donar suport en el Projecte de senyalització de la comarca per a la col·locació
de senyalització ens els principals recursos turístics patrimonials en la via pública dels respectius municipis
( comunicacions enviades en data 23 d’abril del 2019).

S’han publicat anuncis en premsa comarcal, seguint el procediment de contractació menor i notes de
premsa, difusió en xarxes per a la comunicació de l’estat de les actuacions (Anuncis suplements especials
Hora Nova i Empordà, juny 2019) amb la corresponent certificació de despesa. També s’han redactat
càpsules informatives per a la difusió de les actuacions en els Butlletins institucionals del Consell Comarcal
i per l’Associació Alt Empordà Turisme.

S’han demanat pressupostos i propostes en diferents mitjans de premsa i publicacions del sector turisme,
de mercats emissors catalans i francesos per publicar publireportatge de les millores que s’obtindran a la
comarca mitjançant les actuacions incloses en el PO FEDER. 

S’ha participat en les reunions del Comitè de Pilotatge organitzades per l’àrea de Turisme. En aquestes
taules d’oficines de turisme s’ha exposat l’estat del Projecte: en primer lloc en data 15 de març del 2019 a
la Seu del Consell Comarcal, a Figueres i en la segona ocasió, per mantenir informats de l’execució del
Projecte PO FEDER de l’àrea als tècnics de Turisme de la comarca es va celebrar  el 29 d’octubre de 2019,
a Sant Miquel de Fluvià, comentat anteriorment.

S’han efectuat, a banda de les reunions, les visites tècniques a Roses, Sant Miquel de Fluvià i Maçanet de
Cabrenys al llarg del termini d’execució de les obres, juntament amb l’arquitecte del Consell Comarcal, o
bé en el moment de la signatura de l’acta de replantejament i/o signatura de l’acta de recepció.

Al llarg del 2019 s’ha certificat la despesa de 477.579,39 en els mesos de Juliol i Desembre,  s’han tramès
2 informes d’indicadors a la DGAL i s’ha atès una auditoria, en data 6 de juny de 2019.

Certificació de despesa Sifecat1420 Data de tall Import

4rta 1906-GO03-000830-01 30/06/2019 47.420,93 euros

5ena 1812-GO03-000830-01 31/12/2019 430.158,46 euros
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II. Projecte  d’Especialització  i  competitivitat  territorial  Costa  Brava  Pirineu  de
Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa (PECT)

Des del 2015  l’àrea de turisme del Consell va participar 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  definir  un  projecte  PECT  especialitzat  en  turisme  a  les  comarques
gironines,.

D'aquest treball sorgí 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, el 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 cofinançar mitjançant el fons FEDER
2014-2020 i promogut per la Diputació de Girona.

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 diversificació, 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  eficient  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 justificació  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
de 2018, data efectiva de l’inici de les accions previstes.

23



MEMÒRIA ANUAL 2019
ÀREA DE TURISME

Aquesta memòria recull les activitats fetes durant el període que transcorre entre gener i desembre de
2019

DESPLEGAMENT PRESSUPOSTARI I ORGANITZATIU

Execució  de la despesa

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

Pel que fa a la seva distribució segons línies d’actuació, la previsió de tot el projecte és:

Actuació Despesa prevista (amb IVA exclòs)

Camins Intel·ligents 122.073,94 €

Patrimoni Obert 98.499,14 €

Open Tourism 54.576,44 €

L’estat d’execució de la despesa per actuacions a data de 31 de desembre de 2019 és el següent:

Actuació Personal Serveis Inversions Desp. indir. Total
Camins Intel·ligents 18.649,02 € 5.446,45 € 0,00 € 2.797,35 € 26.892,82 €

Patrimoni Obert 18.262,22 € 3.819,65 € 0,00 € 2.739,33 € 24.821,20 €

Open Tourism 9.123,31 € 0,00 € 0,00 € 1.368,50 € 10.491,81 €
Total 46.034,55 € 9.266,10 € 0,00 € 6.905,18 € 62.205,83 €

Aquesta despesa suposa el següent grau d’execució del projecte:

Actuació Personal Serveis Inversions Desp. Indir. Total
Camins Intel·ligents 16,17% 17,75% 0,00% 16,17% 9,77%

Patrimoni Obert 15,83% 12,45% 0,00% 15,83% 9,02%

Open Tourism 7,91% 0,00% 0,00% 7,91% 3,81%

% executat 39,91% 30,20% 0,00% 39,91% 22,60%
% pendent d’executar 60,09% 69,80% 100,00% 60,09% 77,40%
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La governança del projecte

Les accions del projecte han estat objecte d’un desplegament concertat entre els diferents agents, doncs
alguns dels elements de les actuacions es basen en el resultat de recerques que algun dels operadors ha
de dur a terme. En aquest sentit i durant aquest període, la UdG ha iniciat treballs destinats a formular
proposta sobre:

 les possibles rutes conceptuals  que poden unir els diferents territoris participants en el projecte
en el seu sentit més ampli: la demarcació de Girona.

 Definició d’un sistema de governança adaptat a les necessitats de de desenvolupament futur del
projecte i els requeriments  dels diferents socis.   

 I continuen els treballs relatius a l’anàlisi de mercats emissors i el desenvolupament de l’aplicatiu
de gestió de la xarxa de camins i dels seus recursos.

Per tal de donar resposta  a les necessitats de coordinació i concertació d’accions de tot el projecte, el
Conveni per a la gestió del projecte va preveure l’entrada en funcionament de tres òrgans de gestió.
Aquests tres òrgans s’han desplegat en el decurs d’aquest any 2019.

 Unitat de Gestió Tècnica
    
La Unitat de Gestió Tècnica, ha celebrat sessions els dies que s’indiquen a continuació. S’assenyala  el
tema de major relleu de cada sessió:

 11 de gener Es van tractar aspectes relatius a la programació dels treballs per a crear
l’aplicatiu de gestió de camins, entre altres temes.

 27 de març es presenta el projecte de plataforma de governança d’Open Tourism;
 6 de maig es tracta la situació dels consell comarcals que varen ser descavalcats en la

resolució d’inclusió del PECT en la convocatòria de projectes i que són claus per a la
coherència territorial del projecte;

 3 de juny es debaten criteris de tractament de  matèries relacionades amb patrimoni i
digitalització de camins;

 1 de juliol es fa un retorn sobre els continguts de rutes temàtiques que està treballant la
UdG;

 13 de setembre es dedica a avaluar l’estat d’execució del projecte per part de cada soci;
 23 d’octubre de 2019 es dedica a concretar criteris per a la digitalització del patrimoni;
 21 de novembre es tracten els aspectes formals per al desplegament de la contractació

de l’aplicatiu de gestió,.
 17 de setembre es debat la proposta de conveni que fa la Diputació per a concertar la

contractació de l’aplicatiu.

A més d’aquestes sessions, es produeixen dues altre reunions.  La primera oberta als beneficiaris del
projecte. Es tracta d’una sessió de seguiment de l’avaluació dels PECT de la primera convocatòria per tal
de debatre aspectes conceptuals i tècnics i convocada per la DGAL i celebrada amb data de 16 de maig.

La segona reunió fou oberta a tots els participants en el projecte. Es tracta d’una reunió amb SIGTE-
UdG el dia 16 de juliol, per tal de plantejar i resoldre  diversos dubtes tècnics sorgits al voltant de la
creació de la base de dades que que de permetre operar l’aplicatiu de gestió.
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 Consell Rector i Assemblea General

Ambdós òrgans han estat convocats en sengles sessions consecutives celebrades el dia 23 d'octubre, al
saló de Plens de la Diputació de Girona.  

Ordre del dia de l’Assemblea General:

1. Presentació general del projecte PECT Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i
intel·ligència en xarxa

2. Exposició de l'estat de les actuacions del PECT

3. Torn obert de paraula

Ordre del dia del Consell Rector:

1. Presentació general del projecte PECT Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i
intel·ligència en xarxa

2. Exposició de l'estat de les actuacions del PECT

3. Valoració, per parts de les entitats sòcies, dels punts crítics de les operacions

4. Validació pel Consell Rector, si s'escau, de l'evolució i acompliment del pla de treball

5. Torn obert de paraula

DESPLEGAMENT D’ACTUACIONS A L’ALT EMPORDÀ

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

Camins Intel·ligents

 Connexió entre comarques

Una vegada es varen identificar les vies per a  resoldre les connexions necessàries, s’ha dut a terme la
consulta als ajuntament afectats per les connexions, per tal de valorar pros i contres de les propostes de
traçat fetes i treballar les eventuals alternatives. Fruit d’aquest procés s’ha tancat una proposta integrada
pels següents camins:

 Espinavessa- Vilert: Identificació del camí de connexió amb la comarca del Pla de l’Estany
 Canelles – Orfes: Identificació del camí de connexió amb la comarca del Pla de l’Estany
 Bàscara  –  Vilademuls:  Identificació  de  camí  de  connexió  amb la  comarca del  Pla  de

l’Estany
 Viladamat – Albons: Identificació de camí de connexió amb la comarca del Baix Empordà
 Viladamat – Puig Segalar: Identificació de camí de connexió amb la comarca del Baix

Empordà
 Ventalló – Sant Mori – Vilaür - Bàscara: creació d’un camí per a densificar la xarxa en el

punt de connexió entre Alt Empordà,. Gironès i Pla de l’Estany
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Pel que fa a l’actuació que s’havia previst com alternativa a l’actual traçat entre Cabanelles i Maià de
Montcal, s’ha descartat en no poder comptar amb l’autorització dels propietaris per poder desenvolupar la
que s’ajustava als interessos de totes les parts afectades. Es manté doncs el traçat existent.

Al final del període cobert per aquesta memòria els serveis tècnics del Consell Comarcal estaven redactant
el projecte tècnic. Aquest projecte inclou:

 La instal·lació de senyalètica horitzontal, que inclou el tractament d’acord amb els criteris
de la xarxa Itinerànnia

 La instal·lació de senyalètica vertical, que inclou en tots els nous camins la introducció de
la senyalètica establerta pel nou «Manual de senyalització de camins per a la mobilitat no
motoritzada» promogut per la Generalitat de Catalunya en els camins de nova traça i el
manteniment dels criteris de xarxa Itinerànnia en les punts de la xarxa existent en els que
es donen a conèixer els nous camins.

 Tractament de vegetació per a facilitar el recorregut dels camins, que preveu accions molt
puntuals, doncs les propostes s’han elaborat evitant obrir nous camins i fent servir camins
existents.

Tots  els  treballs  de  concepció  de  la  xarxa,  de  redacció  dels  criteris  d’intervenció  i  de  redacció  dels
continguts de la senyalètica vertical han estat duts a terme amb la col·laboració de la coordinadora de la
xarxa Itinerànnia.  La redacció del  projecte ha estat  assumida i  feta  pels  Serveis  Tècnics  del  Consell
Comarcal de l’Alt Empordà.

La previsió amb la que es treballa és poder adjudicar els treballs d’execució de les connexions en el tercer
trimestre de 2020. Es preveu una execució de tres mesos de durada i té un pressupost de 11.018,37 €
(IVA inclòs).

 Canvi de la xarxa de cartelleres:

Arrel  de la decisió  de connectar  totes les  comarques mitjançant rutes de senderisme, cal  incorporar
aquesta informació a les cartelleres que expliquen la xarxa Itinerànnia a l’Alt Empordà. Per aquesta raó,
es  va  decidir  modificar  el  contingut  de  les  mateixes  i  preparar  una  licitació  per  contractar-ne  la
modificació. Amb aquest motiu, els serveis tècnics del Consell han elaborat un projecte per a aquest
subministrament que preveu les següents actuacions:

 Manteniment de les estructures de suport de les cartelleres
 Substitució de la totalitat dels plafons comuns que expliquen la xarxa i la seva connexió
 Substitució dels plafons amb informació local que hagi sofert canvis respecte la informació

que contenien sobre rutes i itineraris del moment en que foren instal·lats

Cal recordar que es tracta de 80 cartelleres existents que estan instal·lades a les zones urbanes de la
majoria de municipis de la comarca. L’actuació que es durà a terme es completarà amb la instal·lació de 8
noves cartelleres de manera que s’abastarà la totalitat de municipis de la comarca.

Totes les rutes i itineraris que es descriuen han sigut objecte d’una revisió de textos que ha dut a terme la
coordinadora de la xarxa Itinerànnia. I mitjançant dues contractacions de serveis, han estat traduïts al
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castellà, la francès i a l’anglès i mitjançant una altra contractació, s’han maquetat tots els plafons. Els tres
contractes han suposat una despesa total de 16.035,87 €.

La contractació del subministrament i  de la instal·lació dels plafons i  cartelleres té un pressupost de
42.229,00 € i es preveu que la seva execució s’iniciï en el decurs del tercer trimestre de l’any 2020 i el
contracte tingui una durada de cinc mesos.

 Creació de la base de dades i del sistema d’informació geogràfica:

El PECT preveu la creació d’una eina de gestió de la xarxa per a resoldre diverses funcionalitats:

 Oferir  tota la xarxa de senders i  cicloturisme integrada de la demarcació de  
Girona, de manera que els i les usuaris/es puguin conèixer totes les possibilitats 
de pràctica del senderisme i del  ciclisme amb un únic aplicatiu per a tota la  
demarcació de Girona.

 Aportar eines de routing que abastin tota la xarxa integrada
 Incorporar informació associada a la xarxa de senders i camins del patrimoni  

natural i cultural més rellevant
 Aportar informació sobre els recursos i serveis turístics de cada comarca
 Permetre una gestió integrada i descentralitzada d’aquest recurs

Per a fer-ho possible ha calgut dur a terme dues tasques en aquest any de projecte pel que fa a aquest
tema.
Per una banda, crear un sistema compartit de recollida i tractament de tota la informació susceptible de
ser incorporada a aquest aplicatiu, de manera que sigui homogènia tant pel que fa a la terminologia com
als conceptes associats al desplegament de l’aplicatiu. Ha calgut doncs acordar entre els 11 participants al
projecte tant quina tipologia de continguts es volen incorporar com decidir sobre com denominar-los.

Per altra banda, a partir de les decisions preses sobre termes i conceptes,  s’ha creat una estructura
compartida de base de dades. També ha calgut incorporar a aquesta base de dades tota la informació de
la que es disposa: els camins que s’han incorporat per a l’aplicatiu, tot el sistema de senyalització dels
mateixos, tots els recursos patrimonials i turístics associables a la xarxa i totes les necessitats derivades
d’un sistema de gestió d’incidències.

Per a fer-ho possible i no generar majors costos, ha calgut també que tots els tècnics participants en el
projecte (finançats per FEDER i  no finançats  pel  FEDER) seguíssim una formació en QUANTUM GIS,
impartida pel  SIGTE de la  UdG,  sobre  el  programari  del  sistema d’informació  geogràfica que ha de
permetre projectar la informació sobre una cartografia. Han estat més de 30 hores de formació en ús
d’aquest programari que han permès també anar acordant criteris de tractament de dades a mesura que
avançava la formació, feta sobre supòsits directament relacionats amb la tasca de construir la base de
dades.

Per tal de de donar suport a la tasca d’incorporar dades a la base de dades generada, s’ha complementat
les tasques del tècnic del PECT amb una contractació de les pràctiques curriculars d’un estudiant de quart
curs del grau de geografia. Els treballs que ha dut a teme han inclòs la creació d'una base de dades
d'elements patrimonials i  camins per a alimentar un sistema digital  de promoció i gestió d'una xarxa
d'àmbit supracomarcal.
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La pràctica ha consistit en alimentar la BdD en QGis, on s'identifiquen les diferents característiques del
elements patrimonials seleccionats i també, les diferents característiques dels senders i camins. Un altra
tasca que ha dut a terme ha estat la correcció geomètrica de la xarxa de camins que s’està creant (també
amb QGis) i la verificació sobre el terreny de les dades que ho han requerit. Aquestes pràctiques es duran
a terme una part al 2019 i la resta al 2020.

 Estada de Crowded Planet

Des  del  projecte  s’ha  col·laborat  en  l’organització  d’una  estada  a  l’Alt  Empordà  de  dos  bloggers
especialitzats en llibres electrònics de senderisme convidats pel Patronat de Turisme de la Costa Brava. En
aquest cas, la intervenció del projecte va consistir en proposar activitats per a configurar el programa de
visita d’aquests bloggers

 Primera edició del Festival Alt Empordà Sea Walking 2019.

L’organització del festival a l’Alt Empordà es planteja com una acció compartida entre el Consell Comarcal,
l’Associació Empordà Turisme i la Xarxa Itinerànnia. El Consell assumeix les accions relatives als aspectes
organitzatius,  les  accions  de  promoció  de  les  activitats  adreçades  a  mitjans  digitals  i  analògics  i  la
coordinació general. L’associació Empordà Turisme té interès en assajar un sistema de venda mitjançant
plataforma digital per tal d’avaluar las possibilitat d’incloure al venda digital com a servei als seus socis.
Per aquesta raó, assumeix l’organització de les vendes i la contractació de les visites guiades. La Xarxa
Itinerànnia  per  la  seva  banda,  en  la  mesura  que  articula  l’oferta  de  tres  comarques,  assumeix  la
coordinació amb l’organització paraigües «Festivals de Senderisme dels Pirineus» i les empreses de suport
que aquesta contracta i assumeix també accions de promoció del Festival en xarxes socials.

Per altra banda, en aquesta primera edició, es resol que les accions a incorporar en el projecte siguin
escollides mitjançant  una convocatòria  entre empreses associades  a Empordà Turisme que ofereixen
activitats de guiatge de natura entre els seus serveis. D’aquesta manera es donaria una resposta a dues
necessitats.  La  primera,  orientar  el  Festival  cap  a  una  acció  de  suport  a  les  empreses  que  poden
desplegar propostes d’activitats entorn a la pràctica del senderisme i el patrimoni natural i cultural i per
l’altra,  poder  donar  una  resposta  àgil  davant  d’una  exigència  de  calendari  molt  restrictiva,  atesa  la
voluntat de Festivals dels Pirineus de donar a conèixer tota l’oferta dels festivals en el marc de Fires que
s’havien de produïr a pocs mesos  vista des de la data en que es va decidir acollir la possibilitat de
participar en aquesta iniciativa conjunta. La decisió de participació es pren a desembre de 2018 i  la
primera  fira  en  la  que  es  volia  estar  present  amb  material  editat  i  amb  unes  dates  de  celebració
establertes va ser al Mercat de Mercats (maig de 2019).

El festival es celebra els dies  27, 28 i 29 de setembre i ofereix un programa de 6 activitats (una, tres i
dues activitats respectivament). Les dades relatives al balanç són que s’ha pogut comprovar que hi ha un
nombre important de persones disposades a pagar per a la manera que els hem proposat de practicar el
senderisme.  Aquestes  persones  han  donat  una  valoració  mitjana  de  9,1  sobre  10  a  les  activitats
proposades i dutes a terme per part de guies professionals. Per altra banda cal dir que el públic del
festival és un públic molt divers en edats:

menor 14 anys: 10%
entre 14 i 18: 2%
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de 18 a 30: 3%
de 30 a 45: 32%
de 45 a 60:  38%
i majors 60:  16%  

I que participa de les activitats amb un fort component familiar i lúdic, doncs un 50 % dels assistents han
vingut amb parella i un 7% amb fills i un 41% amb amics. Han estat un total de 84 persones que han
pagat una inscripció mitjana de 10 €.

Pel que respecta a la procedència, més del 60% han vingut de fora de la demarcació. La meitat de les
persones assistents a les activitats han dormit fora de casa seva i per tant, han fet altres activitats a
demés de els proposades pel festival. I un terç de les compres fetes, eren per a inscripcions a més d’una
activitat.

El festival doncs, tindrà una segona edició.

 Dades d’empreses de producte

En el període cobert per aquesta memòria també s’han iniciat les tasques que ens han de permetre
identificar oportunitats de creació de producte a l’entorn de la xarxa de camins i els seus patrimonis i
empreses amb interès i capacitat per a crear-los i comercialitzar-los.

Aquesta tasca és comuna amb la que ha de desenvolupar un altre projecte gestionat pel Consell Comarcal
de l’Alt Empordà, el Bicitranscat i per altra banda, la Universitat de Girona, executa el projecte Nattur, que
ofereix formació en el sector del turisme. A partir d’aquesta situació, hem treballat per a definir una
actuació  que  pugui  ser  d’interès  per  als  tres  projectes  i  a  la  vegada,  que  permeti,  respectant  les
especificitats de cada actuació, optimitzar l’ús dels recursos que cada projecte destina a unes finalitats
que es poden coordinar. La idea consisteix en oferir formació en forma d’acompanyament a projectes de
creació  i de comercialització existents. S’ha preparat un projecte que identifica una fase de detecció de
necessitats  entre  operadors  amb producte  de  turisme cultural  i  natural  al  mercat  o  projectes  per  a
crear-ne de  nous i  definir  quins recursos  necessiten tenir  a  l’abast  per  a  millorar  la  seva actuació  i
resultats. Una segona fase de configuració de l’acompanyament necessari i una tercera fase d’execució de
la formació.

Una de les necessitats identificades i no resoltes és poder localitzar empreses susceptibles d’operar en
aquest  sector.  A  través  del  servei  XIFRA de  la  Diputació  de  Girona  s’ha  obtingut  les  dades  de  les
empreses radicades a l’Alt Empordà que tenen un codi CNAE que les fa potencialment interessants per a
aquesta activitats que cal dur a terme.

Patrimoni Obert

Les accions dutes a terme en aquest àmbit han estat relacionades sobretot amb:
  

 Identificació dels recursos patrimonials

S’ha creat la base de dades de recursos patrimonials per al projecte. S’ha construït a partir d’un concepte
integral del patrimoni, que aplega tant el natural com el cultural i en aquesta darrer cas, tant patrimoni

30



MEMÒRIA ANUAL 2019
ÀREA DE TURISME

material com immaterial. Aquesta base aplega prop de 600 elements que estan geolocalitzats i que han
estat identificats a partir dels catàlegs i plans especials de patrimoni dels municipis de la comarca, les
declaracions de BCIL fetes pel Consell Comarcal, els inventaris del patrimoni arquitectònic,  arqueològic i
etnològic,  natural  i  geològic  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  els  inventaris  del  patrimoni  literari.  La
selecció  ha  intentat  incorporar  elements  normalment  poc  presents  en  els  imaginaris  del  patrimoni
comarcal  com  són  els  elements  de  l’arquitectura  moderna,  del  patrimoni  etnogràfic,  del  patrimoni
industrial i dels paisatges.

S’han geolocalitzat  tots  aquests  elements  i  s’han associat  als  camins que formaran part  de la  xarxa
integrada que s’està treballant, identificant els que estan a una distància de 100 metres a banda i banda
d’un dels  camins  de  la  xarxa.  Així  s’ha obtingut  un llistat  de  150 llocs  patrimonialment  interessants
associats a algun o altre camí per a la pràctica del senderisme i el ciclisme. Aquests elements son els que
s’han identificat per a ser receptors d’algun recurs digital de mediació.

 Sistemàtica de tractament dels recursos patrimonials

S’ha  definit  una  sistemàtica  de  tractament  dels  recursos  patrimonials,  mitjançant  l’ús  de  diversos
recursos:

◦ De tots ells cal tenir un text descriptiu i una foto del seu estat actual.  La fotografia s’ha
obtingut gràcies al projecte de comarca de l’Operació que gestiona el consell pertanyent als
eixos 4 i 6 del FEDER. Caldrà nogensmenys, fer-ne algunes més pertanyents a elements que
no formen part del patrimoni arquitectònic i per tant, del projecte suara esmentat.

◦ De 89 d’ells, es cercarà una imatge antiga, ja sigui una fotografia, una pintura o un gravat,
que en mostri un aspecte reculat en el temps i s’acompanyarà aquesta imatge amb un  text
que la descrigui o l’expliqui.  Aquestes imatges s’han cercat en museus i  caldrà cercar-ne
altres en arxius públics i obtenir-ne els drets de reproducció.

◦ D’un espai interior de 65 llocs, es proposa la realització d’un Tour virtual  que permeti  la
descoberta  dels  llocs  que normalment  estan  tancats  a  la  visita  públics  sigui  perquè son
habitatges privats sigui perquè és difícil la seva obertura sotmesa a un horari determinat.

◦ Altres  espais  han  generat  materials  que  han  acabat  essent  custodiats  per  museus.  13
d’aquest objectes provinents del  Museu de l’Empordà i  del  Museu d’Art  de Girona, seran
reproduïts en models digitals en tres dimensions

◦ 31 d’aquests espais han estat esmentats per autors literaris. L’objectiu és disposar dels textos
literaris i poder-los associar als llocs que varen ser font d’evocació per als autors.

Aquests recursos: fotografies actuals i històriques, textos, locucions de textos literaris, imatges en 3d i
tours  virtuals  d’espais  interiors  són  el  catàleg  de  recursos  digitals  a  emprar  per  a  promoure  la
interpretació del patrimoni associat als camins. Seran tots accessibles a l’aplicatiu en quatre idiomes i
adaptat a persones amb diversitat funcional visual.
Redacció de textos: de cadascun d’aquests llocs s’ha elaborat un text descriptiu de fins a 150 paraules
cadascun. Aquest text els descriurà a l’aplicatiu i estaran traduïts a tres idiomes. Dels elements esmentats
anteriorment, també es disposarà dels textos que han de permetre que siguin adaptats a persones amb
diversitat funcional.

Per tal d’obtenir aquests recursos, s’ha redactat el Plec de Prescripcions Tècniques que han de permetre
definir i tramitar la contractació del subministrament dels objectes digitals per una banda i dels textos,
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traduccions i locucions, per una altra. Així en el decurs del darrer quadrimestre de l’any 2020 pot estar
iniciada la producció d’aquests recursos, que es preveu que tinguin una execució d’una durada de cinc
mesos i un pressupost de 34,810,49 € pel que fa als recursos digitals i de 30.491,03 € les traduccions i
locucions dels mateixos.

 Actualització de continguts

Per  altra  banda,  en  aquest  context  de  documentació  del  patrimoni,  des  del  PECT  s’ha  actualitzat
documentació relativa als  Itineraris  de CLUB CULTURA I IDENTITAT en matèria de dues accions del
Patronat de Turisme de la Costa Brava: l’edició d’una guia sobre el romànic dirigida al mercat dels Estats
Units d’Amèrica i el suggeriment de novetats en matèria de recursos i serveis patrimonials a la comarca
de l’Alt Empordà

 Costa Brava Territori Pesquer

Des de finals de 2018, el Consell participa d’un grup de treball amb el Consell Comarcal del Baix Empordà,
el Consell Comarcal de la Selva  i la Fundació Promediterrània - Museu de la Pesca de Palamós  amb
l’objectiu d’investigar quines activitats econòmiques basades en el patrimoni de la pesca -tant material
com immaterial- i desenvolupades en temporada baixa, es poder adreçar al sector de la pesca de manera
que puguin suposar un complement als seus ingressos en aquests moments de menor treball. A la vegada
es cerca esdevenir un recurs de creació d’identitat i de qualificació i desestacionalització de la Costa Brava
com a destinació.  S’ha treballat  en una identificació dels  elements constitutius  del  patrimoni  que ha
consistit  en establir  quins  elements  del  patrimoni  cultural  són susceptibles  d’ésser  incorporats  a  una
estratègia àmplia com la que persegueix el grup de treball que hem constituït i que en aquest projecte es
concreta en l’edició de materials que permetin associar territori i activitat de pesca.

En aquest sentit, s’ha optat per a treballar en base a un criteri integral del patrimoni, que contempli tant
elements de caràcter cultural com natural i d’entre els primers, tan de caràcter material com immaterial.
Així es prenen en consideració, a tall d’exemple:

◦ espais naturals com les platges on s’ha desplegat una activitat concreta de pesca;
◦ espècies que tenen una incidència i significació específica en la pesca que s’ha desplegat a la

Costa Brava a l’Alt Empordà;   
◦ les cuines, els tractaments de productes i els receptaris associats a aquestes espècies i a les

professions de la pesca;   
◦ llocs  d’activitat  de  transformació  passada  (salaons  de  garum)  i  presents  (indústria  de

conserva i llotges)  
◦ llocs com els ports, fars, barraques i botigues o llotges que faciliten la pesca com a activitat

econòmica;
◦ les tècniques i arts de pesca; les festes, les tradicions, els cultes i les llegendes associades a

la pesca i a les comunitats que la practicaven i practiquen avui.

Per a una execució posterior caldrà dur a terme una fase de recerca per a la geolocalització i  la descripció
dels elements patrimonials i una posterior acció de difusió dels materials obtinguts.

 Espais Naturals 2019
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Un altre dels objectius del projecte consisteix en donar a conèixer el  patrimoni  natural  i  cultural  del
territori. Per tal de donar resposta a aquest objectiu, s’han executat dues activitats al PECT que associen
descoberta  dels  espais  i  divulgació  del  patrimoni.  L’una  anomenada «Espais  Naturals  2019» i  l’altra
«Espais Medievals 2019» i ambdues executades amb el Consell Comarcal del Baix Empordà en una acció
permanent de coordinació d’esforços.

L’organització de l’oferta d’activitats «Espais Naturals 2019» s’ha treballat conjuntament amb el Consell
Comarcal del Baix Empordà. Ha consistit en una proposta de 15 activitats feta pels espais i parcs naturals
de l’Alt Empordà (PNIN L’Albera, EIN Salines Bassegoda, PN Aiguamolls de l’Empordà i PN Cap de Creus).
Les activitats són visites guiades gratuïtes adreçades a públics familiar a la primavera i a la tardor. Hi han
participat 186 persones, amb un promig de 23,5 persones per activitat, dels quals 2/3 parts eren dones i
1/3  homes,  la  meitat  d’entre  30  i  45 anys,  sobretot  originaris  de  l’Alt  Empordà,  tot  i  que un 15%
provenien de fora de l’Empordà. La meitat era la primera vegada que participaven en aquesta proposta
d’activitats i l’altra meitat hi havien participat l’any anterior. La valoració mitja que fan els assistents és de
9,5 en una escala de l’1 al 10.

Des del PECT es du a terme la promoció del projecte i la coordinació de l’oferta, s’elabora el sistema
d’avaluació i es processen les enquestes de satisfacció. Els parcs i espais natural  per la seva banda,
organitzen les activitats i duen a terme les inscripcions.

 Espais Medievals 2019

L’organització de l’oferta d’activitats «Espais medievals 2019» es treballa també conjuntament amb el
Consell Comarcal del Baix Empordà. Enguany ha consistit en una proposta de 32 activitats feta per 26
ajuntaments, un patronat i una agència pública de l’Alt Empordà. Les activitats són visites guiades a
elements del patrimoni medieval de l’Empordà  amb l’objectiu  que serveixin per donar a conèixer aquell
patrimoni  especialment  desconegut  i  situat  fora  dels  grans  circuits  de  visita.  Es  tracta  de  visites
majoritàriament gratuïtes (28) i algunes (8) de pagament, adreçades a públic familiar des de la primavera
fins a finals de tardor. Hi han participat 733 persones, amb un promig de 26,2 persones per activitat, dels
quals un 59% eren dones i un 41% homes, un 43% de més de 60 anys, sobretot originaris de l’Alt
Empordà,  tot  i  que un 35% provenien de fora de l’Empordà.  La meitat  era la  primera vegada que
participaven en aquesta proposta d’activitats i l’altra meitat hi havien participat l’any anterior. La valoració
mitja que fan els assistents és de 9,4 en una escala de l’1 al 10.

Des del PECT es du a terme la promoció del projecte, la coordinació de l’oferta, s’elabora el sistema
d’avaluació i es processen les enquestes de satisfacció. Els ajuntaments i els altres agents organitzadors,
organitzen les activitats i duen a terme les inscripcions.

 Rutes medievals

S’ha treballat per actualitzar la informació que permeti l’edició de materials que divulguin set rutes pel
patrimoni medieval de l’Alt i del Baix Empordà. S’ha deixat a punt per a editar

 Cooperació en la creació de rutes amb la UdG

Un dels resultats del treball a partir de les recerques en matèria de patrimoni ha estat la definició de rutes
que poden permetre descobrir als visitants,  patrimonis similars, conceptualment propers, en el conjunt de
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la demarcació. Aquesta tasca que du a terme la UdG es planteja oferir rutes articulades en temes com
camins  gastronòmics,  camins  de  ronda,  camins  d’aigua  i  benestar,  camins  amb  història,  camins  de
patrimoni religiós, camins dinàmics i vivencials, camins d’interès geològic, camins d’arquitectura singular,
camins de paisatge industrial,  camins panoràmics i  de paisatge. A aquests camins des dels diferents
membres del projecte aportarem continguts per a la seva articulació futura.

Open Tourism

Amb aquesta denominació el  projecte inclou les accions destinades a crear un sistema innovador de
gestió  de  la  destinació.  En  aquest  període  d’execució  del  projecte,  aquesta  recerca  s’ha  traduït
exclusivament en la continuïtat de les reunions de coordinació i treball, l’entrada en funcionament del
Consell  Rector  i  de  l’Assemblea  i  s’han  iniciats  els  diagnòstics  que  han  de  permetre  consolidar  una
estructura de governança en el futur, equipada amb recursos digitals que facin més eficient el seu treball.

Cal  dir  que molt  del  temps dedicat a aquest concepte es destina a les tasques encarades a satisfer
processos de control d’activitats i de justificació de despesa. A inici del projecte consumien un 5% del
temps i al mes de desembre de 2019  requeriren un 40% del temps del tècnic de gestió.

GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS

Pel que fa als objectius i els indicadors dels mateixos, l’operació GO03-005024 ha de donar compte de
l’Indicador «CO09 Augment del nombre de visites previstes a llocs que pertanyen al patrimoni cultural i
natural i atraccions subvencionades».

El comportament de l’indicador a data de 31 de desembre de 2019 és el següent:

Anualitats*

2017 2018 2019 2020
Previsió 0 50 100
Execució 0 702

La  metodologia  utilitzada  per  calcular  els  valors  informats  ha  consistit  en  una  estimació  prèvia  de
l’increment que es produirà en el nombre de visites als espais i camins objecte d’actuació durant aquesta
operació. El valor objectiu és l’increment del nombre de visites (no el nombre inicial més l’increment). El
nombre de visitants el comptabilitza el consell comarcal de l’Alt Empordà com a entitat beneficiària i la
documentació de suport està integrada per les dades de registre de visita de les accions Espais Naturals i
Espais Medievals 2019 i del Festival de Senderisme que els i les guies de les activitats respectives envien.
El  nombre  de  persones  registrades  respon  a  aquelles  que  han  deixat  una  enquesta  de  satisfacció
omplerta, que són menys de les persones que participen en les activitats.
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III. 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  beneficiari  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 fila), 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
cofinançarà 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 final.

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.

ACTUACIONS REALITZADES PEL BICITRANSCAT DURANT L’ANY 2019

Acció 3 Desenvolupament d’infraestructures per a la creació d’una xarxa d’itineraris ciclables
transfronterers. (Procés de definició del traçat)

En data gener 2019, el traçat BICITRANSCAT sobre el qual es treballa és el de connectar Figueres amb la
frontera a través del Cap de Creus. Aquesta proposta s’hi treballa després d’haver descartat el pas pel Coll
de Banyuls, pel fet que les sòcies franceses ja han decidit prèviament acabar la ruta al nord, a Cerbère. Es
descarta en un primer moment connectar a través de Vilajuïga, per tal d’aprofitar el potencial paisatgístic
del Cap de Creus.

La ruta sobre la que es treballa és: Figueres – Vilanova de la Muga (a través del camí Natural del Manol) –
Castelló d’Empúries (passant pel Camí Natural de la Muga) – Empuriabrava (passant pel Cortalet i la ruta
dels Estanys) – Roses – el Port de la Selva (aprofitant les rutes BTT 12 i 13 de Cap de Creus) – Llançà
(passant pel camí de Ronda) (Veure mapa 1).
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Mapa 1: primera proposta traçat BICITRANSCAT

En el treball de camp realitzat per les tècniques BICITRANSCAT del CVV de Girona i el CCAE a finals del
2018, s’identifica que la unió entre les rutes BTT 12 i 13 es fa a través de la carretera de Cadaqués.
Donada la perillositat d’aquesta carretera per a la circulació de bicicletes, es cerca una alternativa que
eviti aquest pas. L’alternativa és utilitzar un sender paral·lel a la carretera, amb un accés però, d’una
pendent molt accentuada i en el qual s’hi hauria de fer alguna actuació. Es planteja aquesta opció al PN
de Cap de Creus que l’estudia.

Davant la proposta del CCV de Girona i del CCAE, el PN de Cap de Creus exposa que aquest sender ha
estat el  resultat  de l’erosió provocat pel  pas de bicicletes BTT, però no es considera apte per a les
bicicletes i està provocant problemes d’erosió i degradació de l’espai. Per això planteja l’alternativa de
passar per la cara nord de la carena proposada per les tècniques a partir de la rotonda d’accés a l’EVA
Pení.

En data de 8 de febrer de 2019, els tècnics del PN de Cap de Creus i les tècniques BICITRANSCAT,
avaluem el terreny  in situ.  Allà estudiem quines actuacions s’haurien de fer per millorar el pas de les
bicicletes (obrir un sender en bona part del traçat). El PN de Cap de Creus es compromet a estudiar les
possibilitats existents.

Paral·lelament, a finals de 2018, també s’ha avaluat el possible pas de bicicletes en el camí de ronda que
uneix el Port de la Selva amb Llançà. Reunits el 07/02/2019 a l’oficina de turisme de Llançà, s’encomana
als tècnics municipals de Llançà, definir una via alternativa a un sector del camí de ronda, perquè s’evitin
part de les escales que hi ha en el tram de Llançà. El 26/03/2019 anem sobre el terreny amb els tècnics
de l’Ajuntament de Llançà, per veure les possibilitats que ens plantegen. S’opta per passar pels carrers de
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la urbanització de la platja de Cau del Llop i d’allà, accedir a l’oficina de turisme amb un carril bici que
s’haurà de projectar.

Per altra banda, s’estudia la possibilitat de connectar Llançà amb Colera a través de pistes forestals de
l’interior del terme municipal. Aquest traçat s’avalua el 04/01/2019, tanmateix, donades les dificultats del
traçat, es descarta aquesta possibilitat.

En data de 2 d’agost de 2019, es convoca una reunió a l’Ajuntament de Roses, per tal d’avaluar de nou la
connexió  amb  el  Cap  de  Creus.  Els  ajuntaments  implicats  i  el  PN  de  Cap  de  Creus,  expressen  les
dificultats per dur a terme aquesta connexió dins el termini de la subvenció POCTEFA. Ens emplacem a
data de 3 d’octubre de 2019 per tal de prendre una decisió al respecte. Es decideix descartar l’opció del
pas per Cap de Creus perquè no es veu viable tancar les negociacions amb les diferents parts implicades
abans de la fi de la subvenció.

Per tant, l’opció per la qual s’opta finalment és, un cop arribats a Roses, anar fins a Vilajuïga i d’allà,
connectar amb la frontera en tren. (Veure mapa 2). Tot i això, s’assumeix el compromís de totes les part
de continuar treballant per fer possible una connexió via Cap de Creus.

Mapa 2: segona proposta de traçat BICITRANSCAT
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Acció 4 Establiment de nous serveis de mobilitat sostenible i promoció d’itineraris ciclebles i
multimodals

Press Trips i blog trips 2019:

Blog Trip d’un dia a Figueres 13/02/2019
Blog Trip de dos dies a Roses i Figueres 10 i 11/04/2019

Seguint el pla de treball de BICITRANSCAT, s’han realitzat dos Blog Trips organitzats per l’empresa de
comunicació de la RENFE/SNCF, Tryptic comunicació i, amb la col·laboració d’Empordà Turisme, per tal de
promocionar la comarca i la futura via ciclable BICITRANSCAT.

El primer d’ells es va realitzar a Figueres, punt de partida i/o arribada de la ruta, en que les blogueres
Laura Warrand, Mélanie Babidji i Virigin (Mrs. Nine), van poder conèixer la ciutat de Figueres, degustar
vins de la DO Empordà i visitar el museu Dalí.

Imatge 1: Roser Pastor explicant el projecte BICITRANSCAT a les blogguers convidades

El segon dels blog trips es va duu a terme al mes d’abril, en el que les blogueres Mélaine Payot, Fatima El
Mahdaoui, Emeline Ledouaron i Tigist Gilles, van conèixer la vil·la de Roses. Concretament van visitar la
llotja de peix i la Ciutadella de Roses. L’endemà, van poder visitar la ciutat de Figueres i el Museu Dalí. Va
ser l’ocasió per degustar la gastronomia de la comarca tant a Roses com a Figueres.

Cal esmentar que hi havia previst realitzar un Press Trip més pel 17 i 18 d’octubre, que es va haver de
posposar en una primera ocasió per la vaga general de Catalunya del 18 d’octubre. La segona data del 12
i 13 de desembre també es va haver d’anul·lar  per vagues a França i la impossibilitat que les blogueres
arribessin en tren. Finalment es va posposar pel gener 2020, tot i que bona part de la coordinació prèvia
es va realitzar a la tardor 2019.
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Imatge 2: Influencers del Blog Trip Roses – Figueres

Fires de turisme 2019

FITUR Madrid (24, 25 i 26 de gener de 2019)
Fiets and Wandelbeurs d’Utrech  (1 i 2 de març de 2019)
Salon du Randonneur de Lyon (22, 23 i 24 de març de 2019)

SEVATUR Irun (29, 30 i 31 de març de 2019)

Imatge 3: participació a FITUR Imatge 4: participació a la Fiets and Wandelbeurs
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Una altra de les accions centrals de BICITRANSCAT, és la promoció de la ruta en les diferents fires de
turisme,  tant  genèriques  com especialitzades.  En totes  elles,  s’hi  ha  presentat  la  futura  via  ciclable
BICITRANSCAT, tot i que les estratègies adoptades en cada fira han estat diferents. En la fira FITUR,
donat el seu caràcter generalista, la principal funció que s’hi ha desenvolupat és l’atenció al mostrador de
la  marca  Pirineus  de  l’ACT.  Tot  i  això,  també  es  van  anar  a  visitar  Tour  Operadors  i  a  conèixer
experiències  en el  desenvolupament del  cicloturisme en altres destinacions  turístiques.  També es va
centrar en l’atenció al públic, la nostra presència a la Fira SEVATUR, en aquest cas, s’hi va participar dins
el estand del Patronat de Girona – Costa Brava. En canvi, en les fires especialitzades en turisme actiu, la
Fiets and Wandelbeurs i el Salon du Randonneur, l’acció principal del CCAE es va centrar en entrevistar
Tour Operadors, de cares a invitar-los a l’Empordà perquè programin el nostre territori dins dels seus
paquets  turístics.  En la fira  Fiets  and Wandelbeurs també es va compartir  l’atenció al  mostrador del
Consorci de les Vies Verdes de Girona, en canvi, al  Salon du Randonneur, l’acció va ser exclusivament
centrada en les entrevistes a Tour Operadors. Arrel de les entrevistes fetes en ambdues fires, a data de
primavera de 2020, s’està organitzant un Fam Trip Transfronterer perquè un Tour Operador visiti part del
traçat BICITRANSCAT.

Imatge 5: participació al Salon du Randonneur           Imatge 6: participació a SEVATUR
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Impressió de mapes de rutes:
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Durant la primavera del 2019, atès que en part de la ruta BICITRANSCAT ja estava definit el seu traçat 
(de Figueres a Roses), es va aprofitar per editar una nova versió del mapa de cicloturisme de la comarca 
incorporant aquest tram de BICITRANSCAT.

Trobades entre empreses i cursos de formació:

La darrera acció que ha tancat l’any 2019 ha estat el Workshop Transfronterer a la Casa de la Generalitat 
de Perpinyà, el 6 de novembre de 2019.

Aquesta jornada entre tècnics de turisme de banda i banda de la frontera, es va duu a terme per la 
impossibilitat de convocar els privats de la Catalunya Nord per a una trobada d’aquest tipus. Per aquest 
motiu, es va decidir convocar els tècnics en turisme, al ser més fàcil mobilitzar-los.

L’objectiu d’aquesta jornada va ser fer un primer pas per revertir el fet que, els dos territoris del sud i del
nord, malgrat tenir recursos similar i,  tot i  que els turistes sovint els visiten conjuntament, no hi  ha
coordinació entre els tècnics dels dos costats de la frontera. Per tan, el Workshop va voler facilitar la
disponibilitat mútua d’informació turística d’ambdós costats de la frontera.

Així doncs, aprofitant el desenvolupament d’un nou recurs transfronterer com és la futura ruta ciclable
BiciTransCat, vam voler donar la oportunitat als tècnics de les oficines de turisme del dos costats de la
frontera,  de  visibilitzar  les  principals  mancances  alhora  d’informar  sobre  els  recursos  turístics  dels
respectius veïns.  Al  mateix  temps, vam permetre un primer intercanvi  de material  perquè es puguin
repartir durant l’any 2020.

El programa de la jornada va ser el següent:

Programa:

 09:00 Recepció amb esmorzar

 09:15 Benvinguda

 09:30 Presentació de BiciTransCat

 09:45 La gestió del turisme en un àmbit transfronterer (taula de debat)

 10:45 Intercanvi de material turístic

 12:00 Fi de la jornada

El Workshop es va organitzar amb el suport de la Casa de la Generalitat de Perpinyà i, es va tancar amb
el compromís de fer aquest tipus de trobades 2 cops l'any, centrant-los en una temàtica concreta. De
cares a la primavera 2020 es va acordar fer un nou Workshop sobre mobilitat transfronterera.
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Imatge 7: presentació de la jornada Imatge 8: intercanvi de material      

          

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 2019 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, se’n fa un
seguiment des del Consell
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ACCIONS DE PROMOCIÓ DE L’ALT EMPORDÀ

Edició de material i distribució

Des del Consell Comarcal durant aquest 2019 s’ha editat el següent material:

Reedició del mapa Empordà

Impressió del fullet del Festival de Senderisme

Impressió del fullet d’espais naturals de l’Empordà

Impressió del fullet d’espais medievals de l’Empordà

D’aquest material  editat aquest any o anys anteriors, s’ha distribuït el  següent nombre a oficines de
turisme, empreses del sector, operadors i en accions de promoció:

9.900 plànols de l’empordà

850 producte de l'empodà

3.704 cales i camins de ronda

300 bloc de pintar producte de l’Empordà

5.109 mapa de senderisme

700 Alt Empordà, genèric

2440 rutes Itinerànnia

4.489 mapa de cicloturisme

4.560 sortides espais naturals  

5.330 sortides espais medievals  

TOTAL = 38.907 fullets distribuits

Aquest 2019 s’ha  participat a les següents fires:

Accions promocionals
Tal  com ens  prioritza  el  pla  sectorial  de  turisme  des  del  Consell  prioritzem la  participació  a   fires
adreçades al client de proximitat

Els dos Consells Comarcals de l’Empordà, amb les entitats de promoció turística han participat a la Fira del
Ram de Vic (del 13 al 14 d’abril), i al Mercat d’Escapades a Barcelona (del 3 al 5 de maig)  sota la marca
Costa Brava . Aquestes fires dirigides a un públic de proximitat, client potencial de la nostra zona
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Cal  destacar  que en el  Mercat  d’Escapades  vam disposar  d’un espai  més  de  difusió  del  Festival  de
senderisme de l’Alt Empordà, en el taulell del Festival de senderisme dels Pirineus

         

Per altre banda a través de la marca Pirineus vam participar al B travel, del 22 al 24  de març, aquest
espai és compartit amb totes les comarques gironines que pertanyen a la marca Pirineus

Pel que fa a les fires més especialitzades per producte, bàsicament senderisme i cicloturisme, es va poder
participar en el marc del projecte BICITRANSCAT, igualment com l’atenció a presstrips i famtrips que ja
s’han explicat anteriorment

Recursos humans

L'àrea de Turisme, actualment, disposa d'una cap d’àrea de turisme, una auxiliar administrativa i 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 a mitja jornada (FEDER EIX 6) .

Aquest any, a més a més, hem tingut el suport, a partir de l’octubre d’una tècnica del projecte Joves en
Pràctiques, mitjançant un contracte en pràctiques, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons
Social Europeu 2014-2020  i d’ un estudiant en  pràctiques curriculars  de quart curs del grau de geografia
de l’UdG. 
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