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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 asseguri el desenvolupament de les diverses iniciatives turístiques existents, dotant-les de
contingut (incorporant-hi els recursos, nous element d'interès, documentació, etc.) que facilitin
la  seva gestió   en  termes de  senyalització  i  manteniment  i  donant  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 2020:

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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Aquest 2020, ha estat un any marcat pel COVID-19 que ha provocat modificacions
en el  pla  inicial  de  l’any  i  ens  ha  fet  reformular  actuacions.  Algunes  d’aquestes
actuacions segurament  perduraran en el  temps.  La  pandèmia,  a  part  dels  temes
sanitaris  i  socials,  ha  afectat  d’una manera molt  directa l’economia i  sobretot  el
turisme, un dels principals motors econòmics de l’Alt Empordà. L’efecte que ha provocat
i provocarà la crisi sanitària de la COVID19  a l’economia de la comarca de l’Alt Empordà i en
concret  al  sector  turístic,  comprometen  el  futur  del  teixit  turístic  de  l’Alt  Empordà  i  en
conseqüència  de  molts  llocs  de  treball  del  propi  sector  turístic,  però  també  de  sectors
dependents del mateix.

El sector serveis representava, segons dades de l’últim trimestre del 2019, el 78,09% de les
empreses de l’Alt  Empordà i  el  79,37% dels  llocs  de treball  (Font:  Observatori  del  treball.
Departament d’Empresa i Ocupació). Dins aquest sector, el turisme és un dels més afectats ja
que l’ha paralitzat totalment i serà un dels últims a poder activar-se en un 100%, afegint la
situació  fronterera  de  la  comarca   i  de  no  saber  si  es  podrà  comptar  amb  els  visitants
estrangers.

Una de les dades  que demostra la paralització i possible destrucció de llocs de treball a l’Alt
Empordà,  es el nombre  Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO).  

La demarcació de Girona és la segona de Catalunya amb més demandes d’ERTO, darrera de la
de  Barcelona  i  la  comarca  de  l’Alt  Empordà:  a  data  de  13  d'abril  de  2020,  els expedients
registrats  a la  comarca  afectaven a 13.164 llocs  de treball, essent la  segona comarca de la
demarcació de Girona, darrera del Gironès en nombre d’expedients i  persones afectades. (Font:
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies).

L’Alt  Empordà  és  una  comarca en  la  qual  l'estacionalització  del  turisme impacta  amb força,
doncs la major part de les contractacions de personal i de la facturació de les empreses, es
realitza durant els mesos d’estiu. En aquest sentit, per tal de pal·liar al màxim els efectes de la
COVID  19  sobre  l'economia de  la  comarca,  calia realitzar  amb  urgència  i  amb  la  màxima
determinació possible, accions  de  promoció  abans  i  durant  l’  estiu,  amb l'objectiu  d'atreure
tants clients  de  proximitat com  fos possible i, d'aquesta  manera,  contribuir  a mitigar la
destrucció de llocs de treball i el tancament d’empreses del sector.

Per  altra  banda també es  va  participar  a  les  reunions  del  Pla  de promoció  econòmica per
realitzar les modificacions del Pla de promoció que s’estava treballant per incloure el seguiment
de l’impacte de la pandèmia en el turisme i possibles accions per la reactivació de l’economia
postcovid. D’aquí es va treballar l’ajut pel Pla de reactivació postcovid.
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Adaptació dels projectes

Així mateix la resta de projectes que ja s’estaven treballant a l’àrea es van anar readaptant amb
les  pròpies  restriccions  que  van  provocar  que  les  actuacions  presencials  quedessin  totes
anul·lades: fires, accions de promoció, workshops, etc. i que les reunions es convertissin de
presencials a telemàtiques i molt en contacte amb el sector a través d’Empordà Turisme qui
recollia les incidències i efectes en el sector privat.

Comité de pilotatge de turisme

Per fer el seguiment de les actuacions s’ha seguit treballant amb el Comitè de pilotatge
de turisme, integrades per  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'Associació d’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 20 de febrer, amb  24 assistents, on es va tractar seguiments dels projectes europeus que es
desenvolupen a l'àrea de turisme:  Projecte FEDER, POCTEFA: Bicitranscat, Projecte PECT, el
Festival de senderisme del Pirineus. Espais Medievals i Espais Naturals, des d’ Empordà Turisme
es va presentar la nova tècnica, la possibilitat de venda d’entrades des de la seva plataforma i
les  diferernts  accions  de  promoció,  etc.  Es  va  explicar  el  nou  pla  estratègic  de  promoció
econòmic i es va acabar amb comunicacions i informacions de novetats de les oficines turisme i
resta entitats participants.

Es va acabar la reunió amb la visita a les obres de  «Condicionament de  la connexió entre el
carrer Hospital i la Torre Carlina», Operació efectuada dins del Projecte «Conservació, foment i
desenvolupament del Patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà» , cofinançada pel PO FEDER
de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6

El 21 d’octubre, amb 18 assistents de forma telemàtica, es va tractar la valoració de la situació
Covid-19,  per  part  de  tots  els  assistents:  Temporada  estiu,  tardor/hivern,  Campanyes  de
promoció, Material turístic, actes programats fins a final 2020. Els temes referents als projectes
Europeus:   PECT:  Festival  de  senderisme dels  Pirineus.  Espais  Medievals  i  Espais  Naturals.
BICITRANSCAT:  Ruta:  desplegament,  Estudi  de  mobilitat,  Projecte  Connect,  Mapa  rutes  en
bicicleta.  Feder Eix 6: difusió i es va explicar els canvis en base a la pandèmia en quan al Plans
estratègics de promoció econòmica, el Pla de  Reactivació socioeconòmica COVID-19 i l’inici de
la revisió del Pla sectorial de turisme. Per últim es va informar de la Redacció del Pla d’usos del
pantà de Darnius-Boadella .
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ACCIONS REALITZADES

1. Projectes supracomarcals

Tot i la pandèmia s’ha pogut seguir treballant en els projectes d’abast supracomarcal:

a) Marca Empordà

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

Material de difusió i accions promocionals

S’ha continuat amb la  realització de material promocional 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. Per últim s’ha
realitzat un nou fullet de la Pesca, que s’explica en el marc del projecte PECT.

S’ha  fet  difusió  d’aquest  material  i  d’aquestes  accions  al  Facebook  i  al  Twitter  d’Empordà
Turisme, Consells comarcals,  a les oficines de turisme de les comarques gironines, ajuntaments
de les comarques de l’Alt i el Baix Empordà i empreses adherides a Empordà Turisme. Aquest
any no s’ha pogut distribuir a les fires anul.lades  a partir del març del 2020.
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Campanya de proximitat #joemplantoalemporda

Amb l’ impuls de l’Associació Alt Empordà Turisme i amb el Consell Comarcal del Baix Emporda
és va dissenyar un pla de comunicació finançat pels dos Consells Comarcals per intentar atraure
un públic de proximitat durant l’època d’estiu.

La campanya de promoció  va consistir en l’edició d’un vídeo promocional contractat a l’empresa
Visual 13, gravat durant el confinament i, visualitzat a través d’ una campanya online i una
offline  de juny a agost, dirigida a a un públic de proximitat català i de la zona del sud de
Franca. L’objectiu era treure la primera campanya dirigida al públic català, i del sud de França
per tal d’atraure aquest públic de proximitat, un cop les restriccions de mobilitat permetessin
venir a l’Empordà i potenciar  el període de estival.

#joemplantoalemporda 

https://ssl.altemporda.cat/owncloud/s/daEM3ZQandnBpFm 

Valorem que va ser una campanya molt positiva on vam aconseguir els objectius marcats i que
es plasmen amb els resultats següents:

Als mitjans offline dirigida al públic català :

Campanya a televisió del 8 de juny a 8 de juliol de 2020:

TV3 /324 del 8 de juny a 8 de juliol de 2020
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Amb un total de 122 insercions, s’han aconseguit un total de  5.919.000  impactes que han
arribat al 22.9% de la població, això vol dir a 1.678.000 persones que al menys ho han vist una
vegada. La FMC, freqüència mitjana de contactes, és de 3’5, la mitjana de vegades que els
espectadors han vist l’espot. Aquesta dada és molt bona, fet que ens confirma que la campanya
ha aconseguit una gran repercussió. una dada molt bona

TV3 A la carta

Va aconseguir 165.031 Impressions

Campanya Radio del 17 de juny  al 17 de juliol 2020:

57 Falques: 43 El món a Rac1, 13 Versió Rac1, 1 La Competència

Catalunya radio / Catalunya Informació

52 falques:  2.501.200 impactes,  1.318.900 han escoltat  com a mínim una vegada  20%
Població de Catalunya

La campanya online va aconseguir moltes interacció amb les publicacions a les xarxes socials
i un elevat nombre de reproduccions del vídeo, tot i que la campanya a França no va ser tant
exitosa.

Amb l’objectiu de difondre el vídeo promocional de l’Empordà es van realitzar campanyes a
Google  Ads  de  cerca,  Google  Ads  Display,  Youtube  Ads,  Facebook  Ads  i  Instragram Ads.
Aquesta es va realitzar en català i francès i van estar actives del 8 de juny fins el 15 d’agost del
2020.

Es va consistir un campanya a Google Ads de cerca, que va generar un gran volum de trànsit
amb un total de 3.812 clics, on la paraula clau que més clics ha generat ha sigut Empordà.  I
ha generat 104.134 impressions.

La  Google  Ads  display,  va  permetre  abastar  molts  usuaris,  mitjançant  diferents  banners  a
diferents webs de tercers, amb un total de 572.948 impressions.

Amb Youtube ads  ha servit perquè hi hagi un gran nombre de  viusalitzacions 54.507 així
com impressions 281.968.  Un 12% han vist el vídeo en la seva totalitat.

A les xarxes socials:

Les campanyes a Instagram i Facebook mentre ha durat la campanya ha generat  880.419
impressions i #joemplantoalemporda ha superat 3.300 publicacions.
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b) Marca de garantia «Productes de l’Empordà»

A continuació es detallen les actuacions que s’han realitzat al llarg d’aquest any 2020.

Participació a la 1era Àgora Dolça a Girona 

El passat 29 de febrer, vam participar a la 1era fira Àgora Dolça a Girona, la qual pretenia
potenciar aquesta gamma de productes propis de les comarques gironines.

Així els productors de la Botifarra Dolça certificats amb la marca de garantia de productes de
l'Empordà  van assistir-hi  sota  el  paraigua  del  Gremi  per  tal  de  situar  aquest  producte  tan
autòcton com el propi xuixo, els vins dolços o les mels. 

Tots els productors que tenien producte a disposició van ser presents amb la Fira, on la Júlia i la
Sílvia, presidenta del Gremi, s'encarregaven d'explicar la botifarra dolça en particular i la marca
de garantia en general, ja que a més disposàvem dels tríptic i els jocs pels més petits. 

Els passants es van interessar  pel producte i  el  seu origen, i  era una novetat  pels  turistes
estrangers que es van parar a demanar informació. 

Aquesta Àgora Dolça es va concloure el dilluns amb l'entrega de premis al Millor Xuixos del Mon
2020 i la presentació mundial de la CASA CACAO que forma part del Celler de Can Roca. 
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Realització d’un punt de llibre dels productes de Mara de Garantia.

S’ha realitzat  un punt  de llibre  dels  productes  de
Marca  de  Garantia,  per  tal  de  fer-ne  promoció  i
difusió, i així ajudar a fer que el mateix habitant del
nostre territori aposti per un producte de proximitat.

Creació d’un vídeo promocional de la Marca de Garantia Productes de l’Empordà

S’ha creat un vídeo promocional de la Marca de Garantia Productes de l’Empordà per tal de
poder fer difusió dels productes a través de les xarxes socials, i així donar a conèixer la marca
de Garantia. Degut a la situació actual que ens trobem, creiem que és una molt bona manera de
fer difusió de la marca. https://youtu.be/kz_Bc4QIC5Y 

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

Enguany  en  conseqüència  de  la  situació  provocada  per  la  COVID-19,  ha  estat  impossible
participar a les fires locals ja que s’han anul·lat totes. 

10

https://youtu.be/kz_Bc4QIC5Y


MEMÒRIA ANUAL 2020
ÀREA DE TURISME

Proposta de sensibilització de les escoles amb els productes de Marca de Garantia de
l’Empordà.

Durant el 2019 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  ha  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 conscienciació per part de la mainada sobre la
singularitat dels “Productes de l'Empordà”.

L’any passat es va iniciar el projecte des la ZER Tramuntana, i ho valoren positivament, tot i que
amb l’arribada de la pandèmia ha quedat parat el projecte, que queda pendent per aquest any
que ve. La primera valoració de la ZER ha estat molt positiva, estem pendents de que ens enviïn
l’informe de valoració.

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

A la comarca del Baix Empordà s’han fet
un total de 13 posts a facebook i 13 posts
a twitter. A l’Alt Empordà se n’hauran fet
uns 8 posts al Facebook i twitter.

Accions promocionals
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 Fires nacionals

Enguany  en  conseqüència  de  la  situació  provocada  per  la  COVID-19,  ha  estat  impossible
participar a les fires locals ja que s’han anul·lat totes. 

 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.

 Anuncis i reportatges

La marca de garantia és present en totes les nostres comunicacions com ara a les pàgina web
del Consell Comarcal del Baix Empordà i de l’Alt Empordà, a Empordà Turisme, en el butlletí
electrònic mensual del Consell Comarcal del Baix Empordà, i a les xarxes socials que gestionen
les dues entitats.

  

Registre de la Mel de l’Empordà
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Durant aquest 2020 s’ha iniciat procediment per registrar la Mel de l’Empordà com a Producte
de la marca de garantia Productes de l’Empordà, en el registre de Marques i Patents.
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c) Xarxa Itinnerània

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.

Destacable aquest any,  és l’evident falta de públic estranger, que s’ha suplert pel públic local, o
de proximitat, fent evident que el senderisme i el cicloturisme és una tendència a l’alça a nivell
del públic català. Que s’haurà de valorar si es circumstancial a la situació actual de confinaments
i desescalades o un producte que continuarà la tendència a l’alça.

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, aquest any  s’ha seguit realitzant les següents actuacions:

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

 Reunions  amb   amb  l’  empresa  contractada  pel  manteniment  i  preparació  de
documentació per l’execució dels treballs
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 Revisió de la col.locació de senyalització a la zona de Llançà per millorar la convivència
de senyalitzacions amb els itineraris

 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.   La

coordinadora d’Itinerànnia ha assistit a les reunions i ha realitzat els plecs tècnics per a
la contractació de la nova eina que unificarà l’oferta de camins de tota la provincia

  S’han mantingut converses i reunions amb la Cerdanya per sumar-se en el projecte

 Recopilació de tots els senyals de cada comarca i geolocalització correcta al gooltracking

  Treball d’imatge gràfica per tal de tenir totes les imatges de cada banderola que es
puguin pujar a la base de dades, la base de dades es crearà amb l’eina del projecte
PECT i llavors es pujaran totes les imatges

 Informe de canvi de senyalitació a l’Itinerari del Cap de Creus 

  Itineraris Llança: realització de tots els continguts nous de les banderoles dels itineraris
9 i 10 i la seva convivència amb la xarxa i els altres itineraris del municipi 

  Contacte amb els ajuntaments per detectar grans incidències provocades pel temporal
Glòria

 Inclusió dels número de ruta del Consorci de l’Alta Garrotxa amb itineraris existents del
Consorci, en les banderoles que es reposicionen 

  Inclusió dels número de ruta del parc natural del cap de Creus a les noves banderoles
que es reposicionen

 S’estan posant en valor tots els itineraris ciclables que s’han recopilat amb la realització
de les cartelleres que inclouen tots els itineraris senyalitzats de la comarca, també altres
itineraris  que  estan  senyalitzats  amb  altres  manuals:  saludables,  manual  d’espais
protegits, camí sant jaume, caminos naturales, altres senyalitzacions que no segueixen
manual… 

  2 reunions amb el Consorci de les Vies Verdes per treballar conjuntament projectes de
manteniment

 Coordinació i revisió de les 85 cartelleres realitzades a la comarca, revisió de disseny i
preparació de continguts amb l’empresa de disseny. 181 rutes Mapa del municipi amb
els tracks marcats sobre els carrers, mapa de cada ruta i mostra de senyalització de cada
un dels itineraris. Aquesta tasca es va dividir en 7 fases, el 2019 es van fer les dues
primeres i durant el 2020 s’han fet les altres 5.
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Actuacions línia estratègica 2.

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

  Analitzar amb profunditat la segmentació de productes que s’estan oferint en altres
territoris per tal de poder-ho traslladar al nostre projecte i seguir amb la innovació que al
llarg dels anys l’ha caracteritzat 

  Analitzar les dades de mercats emissors del manual de l’ACT 

 Desenvolupar els productes segmentats que hem detectat i crear un portfoli d’idees una
mica desenvolupades. 

 S’ha treballat amb OT’s en els treballs de desing thinking i co-creació però no s’ha fet
tasca específica de visita, ja que el moment no ho permetia

  Degut a la COVID 19, durant aquests mesos ens hem centrat en pensar en oferta per al
públic final, sobretot de proximitat.

 Incorporació de nous itineraris a la web i app: inclusió d’itineraris que no són de xarxa
per l’alta demanda existent, dels quals tenim la informació amb el treball fet per les
cartelleres 

  Canvi de xarxa amb totes les modificacions a la xarxa bàsica al google earth 

  Notícies al web 

  Revisió de tots els apartats del web i links externs que estiguin correctes 

 Revisió de l’ebook realitzat pels bloguers The Crowded Planet durant l’any passat per
camins d’Itinerànnia del Ripollès i l’Alt Empordà 

 En la recerca de públic proper s’ha realitzat un reportatge a la revista Sortida 

 També s’han fet entrevistes a la xarxa de radios locals explicant la xarxa i les seves
característiques (a travésde la campanya proposada per l’ACT)

 Publicació i dinamització d’instagram: després del confinament principis de juny de 2020,
s’ha fet un treball  intens a la xarxa instagram passant de 800 seguidors a 2.800 de
l’actualitat. S’han dissenyat accions específiques segons el moment de confinament en el
que ens trobàvem, implicant tots els municipis de les tres comarques en el moment de
confinaments perimetrals i publicant propostes d’itineraris a les tres comarques

  Publicació i dinamització del facebook (actualment ha perdut molts seguidors i es fan les
mateixes publicacions que a instagram) 

  Publiació i seguiment de wikiloc: s’han actualitzat itineraris, posat en idiomes i inclòs
molts itineraris que  no estaven inclosos, el creixement de seguidors està siguent molt
gran 
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 Número de visites al web: 386.016 pàgines visualitzades d’1 degener al 23 de novembre
de 2020 

 Comparatives: creixement d’un 37,11% respecte al mateix període de l’any passat 

  Increment d’usuaris  un 40,31% respecte el  mateix  període de l’any passat  (95.693
usuaris) Nous usaris un 41,16%

 Febrer  2020: Jornada de formació als  alumnes del  màster  de planificació territorial  i
gestió mediambiental

Actuacions línia estratègica 3.

Impulsar la dimensió social de la xarxa de senders

 Resolució d’incidències en GR’s que coincideixen amb Itinerànnia

  Contacte amb membres de centres excursionistes de les comarques del Ripollès,  la
Garrotxa i l’Alt Empordà per millores en els camins 

 Projecte tècnic de les connexions de la comarca de l’Alt Empordà amb Baix Empordà i pla
de l’Estany: realització continguts banderoles

 Participació Festival de senderisme,reunió inicial amb totes les comarques que participen
,reunió amb el patronat de Turisme Costa Brava Girona, col.laboració en la maquetació i
disseny dels programes, accions de difusió a cada comarca: xarxes socials, notícies 

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 2020 continua el  contracta amb l’empresa Foresterra qui realitza el manteniment de
la xarxa de camins

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 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.
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d) Xarxa Pirinexus

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, entre el Consell Comarcal i el Consorci de les Vies
Verdes,  el  Consorci  gestiona i  manté el  Camí Natural de la  Muga, un tram del  qual  també
pertany a la xarxa Pirinexus.
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e) Clubs de Producte 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.

f) Pla d’usos recreatius a l’embassament de Darnius-Boadella

Per delegació dels ajuntaments on es troba el Pantà de Darnius-Boadella, aquest 2020, s’ha
contractat l’empresa per poder realitzar la redacció d’aquest Pla d’usos recreatiu, necessari per
la bona gestió dels usos recreatius del Pantà que es presentarà el 2021.
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2. 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:

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

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

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

Objectius del projecte:

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

Els objectius són:

1. Posar en valor la diversitat dels recursos turístics, activitats i centres d’interès de
la comarca mitjançant la 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 aquest objectiu es portaran a terme 8 Projectes d’obres d’adequació i millora de punts
d'interès turístic, entenent que son activitats que responen a actuacions de rehabilitació d’espais
urbans.

3.  Treballar  de  forma  coordinada  amb  tots  els  gestors  públics  de  les  diferents
iniciatives turístiques on l’Alt Empordà està implicat.

El desenvolupament del  present projecte dota d’un marc de treball  de col·laboració pública
entre els diferents organismes municipals de la comarca que marca un canvi de gestió i noves
sinergies. Per aquest objectiu es portarà a terme la  comunicació, coordinació i gestió de
l’operació presentades com actuacions.
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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.

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 304.186,22 €
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d'en  Xirau  a  Portbou.  Accés  al
monument  de  Walter  Benjamin  i
espais natural de l'Albera Marítima"

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 2020, s’ha portat a terme:

S’han executat en la seva totalitat les següents obres:
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«Projecte de Millora del carrer del Mar (Tram 2) eix de connexió del nucli antic de
Sant Pere Pescador amb l'entorn del riu Fluvià» 

L’Ajuntament de Sant Pere Pescador s’ha sumat a aquest Projecte de cofinançament portant a
terme les obres necessàries per reurbanitzar ambdós trams del carrer del Mar, entre el carrer
Duc i el carrer de les Escoles i, entre el carrer del Carme i el carrer Hospital, al nucli urbà de
Sant Pere Pescador, incloent la pavimentació de tot l’àmbit, calçada i voreres, la millora de les
xarxa d’enllumenat públic, la plantació d’arbrat, nova xarxa de reg, instal·lació de mobiliari urbà
i construcció de guals per a vianants i vehicles.  Les obres es van inicial el 4 de novembre del
2019, i la previsió era de 5 mesos d’execució. Es va aprovar una pròrroga d’obres i, finalment,
per causes derivades de la crisis sanitària Covid19 es va allargar el període d’execució fins el 12
de juny, data en què es va finalitzar l’obra. 

El cost total de l’inversió ha estat de 351.501,39 €

Aquesta actuació, en compliment de tota l’Operació PO FEDER s’ha comunicat, en el seu inici i a
la seva finalització a la premsa comarcal i xarxes per informar a la comunitat de les millores en
el municipi. 

«Projecte de recuperació del Bosc de Ribera de l’Illa de l’Albanyà, de Torroella de
Fluvià»

L’Ajuntament  de  Torroella  de  Fluvià,  mitjançant  conveni  de  col·laboració  amb  el  Consell
Comarcal ha executat al llarg del 2020, dins l’Operació PO FEDER,  l’obra  «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 existien diverses construccions antigues, com un
festejador, un safareig o un pou, entre d’altres.
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El condicionament de tot l’espai entès com a patrimoni natural i cultural, amb itineraris que
ajuden a interpretar-lo i valoritzar-lo, permetrà 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.

Les obres es van iniciar el 12 de febrer i van finalitzar el 27 de maig de 2020.  El cost total de la
inversió és de 51.905,55 euros

Aquesta
intervenció ha suposat un nou espai en un bosc que era impenetrable i no aprofitable pel públic,
amb camins rehabilitats que es trobaven difícilment practicables en sec i impossibles en terreny
mullat.  Després  de les  obres  incloses  en el  PO FEDER és un espai  de lleure  inclòs  en els
itineraris de la zona i amb previsió de senyalització.
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S’han aprovat els següents projectes d’obres:

Al llarg de l’any 2020 s’han aprovat,  per  part  del  Consell  Comarcal  els  següents  Projectes,
actuacions incloses dins de l’Operació «Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni
natural i cultural de l’Alt Empordà»:

«Projecte de rehabilitació del Centre Interpretatiu del Llagut Català de Colera» 

L’execució  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 de l’edifici existent.

L’objectiu  previst  és  multiplicar  el  nombre  de  visitants  al
poble oferint la possibilitat de conèixer la història del llagut
català a més de tots els atractius de què Colera ja disposa i
convertir el municipi en un referent esportiu i turístic.

La  previsió  d’execució  es  preveu  per  iniciar  les  obres  el
segon trimestre de l’any 2021.

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

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.

La previsió d’execució es preveu per iniciar les obres a
finals del primer trimestre de l’any 2021.
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«Projecte de revalorització turística mitjançant la rehabilitació de la Placeta Sant
Antoni de Navata»

L’objecte d’aquest contracte són les obres d’urbanització del nucli històric de Navata, que abraça
l’àmbit de la Placeta de Sant Antoni en el que es preveu una nova pavimentació i reordenació
dels serveis i infraestructures. Aquestes obres suposen la continuació d’una sèrie d’actuacions
d’urbanització dels carrers principals de Navata.

Des del 2005 fins al 2015 s’ha realitzat des del consistori un seguit de Projectes dedicats a
dinamitzar  i  promoure  l’activitat  turística  del  municipi,  així  com del  seu  patrimoni  cultural.
L’actual  projecte  representa  la  culminació  d’aquest  procés:  la  finalització  de  la  intervenció
urbana i definició de Navata com a destí turístic

Aquesta intervenció, dins les actuacions del PO FEDER es preveu executar al llarg del segon
trimestre de l’any 2021 amb una previsió de 4 mesos de durada.

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

Dins d’aquesta actuació s’ha  treballat en paral·lel Projecte de Senyalització i la creació i treball
dels  continguts  per  a  la  futura  implementació  de  la  Digitalització  dels  recursos  turístico
patrimonials en una plataforma tecnològica. 

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 pràcticament tots
els recursos turístico patrimonials de la comarca identificats, s’ha arribat a un consens dins l’àrea
per  a  la  digitalització  de  tots  els  que  siguin  possibles  mitjançant  recursos  humans,  en  la
plataforma digital  i  també, posant en comú les eines necessàries,   la seva geolocalització i
visualització sobre el suport digital:  Instamaps.
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En quant a la difusió del Projecte en general i, en concret dins d’aquesta mateixa  actuació
d’accions enfocades a la millora del coneixement i difusió del patrimoni cultural i natural de la
comarca s’ha realitzat, en material paper i format digital, la nova edició de la Guia Turística de
l’Alt Empordà. La previsió de presentació és per la propera primavera 2021  amb l’objectiu de
disposar  d’aquest  material  de suport  com a eina de promoció,  foment  i  difusió  de  l’oferta
turística de la comarca.

«Projecte de senyalització dels recursos turístico patrimonials de la comarca»

Pel que fa la part de senyalització física dins aquesta actuació,  s’ha aprovat el Projecte executiu
«Senyalització dels recursos turístico patrimonials de la comarca» i, conseqüentment,
dins del procediment, s’han resolt les al·legacions, dins dels terminis que es van veure afectats
per la crisis sanitària Covid19. 

El Projecte està previst que es pugui contractar al  llarg de l’any 2021, amb tres mesos de
durada i a la seva finalització, poder portar a terme la difusió i comunicació corresponent.

«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 traducció per obtenir els continguts per a poder
descriure un mínim de  221 recursos turisticopatrimonials,  amb l’objectiu de poder oferir  la
millor interpretació, juntament amb les fotografies ja realitzades, dins l’eina digital en qüestió.

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 punt virtual d’unió entre la senyalització
física i la digitalització del recurs, al mateix temps que trobar l’espai per enllaçar amb la web
corporativa, de ser el cas, i la seva creació, disseny, posada en funcionament i manteniment del
projecte.

Tasques de coordinació del projecte i de comunicació

Al mateix temps, amb el desenvolupament de cada una de les actuacions incloses 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 per procedir ens
els expedients de contractació de les obres com en 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  aquelles  actuacions  que  mitjançant  conveni  s’han  hagut  de  liquidar  els  imports
corresponents, s’ha procedit: Roses, Sant Pere Pescador, Sant Miquel de Fluvià, Torroella de
Fluvià i Maçanet de Cabrenys.
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S’han realitzat també  les liquidacions de contractes i devolucions de garanties, en aquells casos
que ha finat el termini del contracte de les obres.

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. 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 20
de febrer de 2020 a Maçanet de Cabrenys, per a realitzar, al mateix fet, la visita a les obres
finalitzades, amb una assistència de 24 persones 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 21 d’octubre de 2020, en format virtual.

S’han efectuat, a banda de les reunions, les visites tècniques a Sant Pere Pescador i Torroella de
Fluvià, així com Portbou, al llarg del termini d’execució de les obres, juntament amb l’arquitecte
del Consell Comarcal. En el cas de Portbou es tractà d’una reunió política i tècnica per mirar de
desencallar la redacció del Projecte la signatura de l’acta de replantejament i/o signatura de
l’acta de recepció.

Al llarg del 2020 s’ha certificat la despesa de 396.641,24 euros en el mes de desembre,  s’han
tramès 2 informes d’indicadors a la DGAL i s’han resolt ens informes provisionals de verificació
responent amb les al·legacions ( març 2020 i desembre 2020).

Certificació  de  despesa
Sifecat1420

Data de tall Import

1812 -GO03-000830-01 30/06/2019 5.120, 26 euros 

1912 -GO03-000830-01 31/12/2019 430.158,46 euros

2012 - GO03-000830-01 31/12/2020 396.641,24 euros

TOTAL ACUMULAT 831.919,96 euros

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
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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, 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  eligibles  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 2019 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.
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Aquesta  memòria  recull  les  activitats  fetes  durant  el  període  que  transcorre  entre  gener  i
desembre de 2020

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 2020 és  el
següent:

Actuació Personal Serveis Inversions Desp. indir. Total

Camins Intel·ligents 30.292,98 € 14.691,45 € 0,00 € 4.543,94 € 49.528,37 €

Patrimoni Obert 35.971,60 € 8.404,16 € 0,00 € 5.395,74 € 49.771,50 €

Open Tourism 23.873,83 € 0,00 € 0,00 € 3.581,08 € 27.454,91 €

Total 90.138,41 € 23.095,61 € 0,00 € 13.520,76 € 126.754,78 €

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

Actuació Personal Serveis Inversions Desp. indir. Total

Camins Intel·ligents 26,26% 47,89% 0,00% 26,26% 18,00%

Patrimoni Obert 31,18% 27,39% 0,00% 31,18% 18,09%
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Open Tourism 20,69% 0,00% 0,00% 20,69% 9,98%

% executat 78,13% 75,28% 0,00% 78,13% 46,07%

% pendent d’executar 21,87% 24,72% 100,00% 21,87% 53,93%

- 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 la  definició  d’un sistema de governança
adaptat a les necessitats de de desenvolupament futur del projecte i els requeriments  dels
diferents  socis.  Ha  fet  les  entrevistes  als  diferents  agents  implicats  (8  consells  comarcals,
diputació, patronat de turisme Costa Brava - Pirineus de Girona, agència catalana de turisme,
DG Turisme) i ha tancat una diagnosi.  Així  mateix, ha estudiat les necessitats de l’aplicació
informàtica que pot ajudar a desplegar la governança.

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 2020.

 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:

 28/01/2020. Sessió acollida pel CCAE i celebrada a Figueres. Es fa valoració de la
certificació a presentar amb data de tall de  31 de desembre de 2019 i sobre
l’estat  de  la  plataforma  de  gestió  turística  de  la  xarxa  de  camins  de  les
comarques de Girona 

32



MEMÒRIA ANUAL 2020
ÀREA DE TURISME

 3 de març de 2020, Sessió acollida pel  CCPE i  celebrada a Banyoles) es fan
valoracions  sobre  el  requeriment  de  la  DGAL  en  relació  a  la  certificació
presentada amb data de tall 31/12/2018 i es prenen decisions sobre el disseny
gràfic  i  nom de marca.  La UdG presenta dades de la  seva recerca sobre els
Mercats Emissors.

 16 d’abril de 2020 Primera reunió feta a través d’una plataforma digital. Totes les
celebrades a partir d’aquesta es faran mitjançant aquest recurs, com a resultat
de l’impacte de la COVID. Es debat sobre aportacions a la marca i imatge de
l’eina digital

 19 de maig de 2020.  S’avalua l’estat del  conveni  i  contractació relatius a la
contractació de la plataforma digital.

 18 de juny de 2020, es rep Informació sobre l'estat de les certificacions, la petició
d'ampliació de terminis i respostes als requeriments que va fer la DGAL sobre la
certificació de la despesa de 2018. 

 23  de  juliol  de  2020.  Es  discuteix  sobre coordinació  de  futures  accions  de
comunicació i  formatives per a la propera tardor-hivern.

 22 d’octubre de 2020. Debats sobre l’estat de la proposta de marca i grafisme del
visualitzador i gestor cartogràfic, sobre els efectes de dotació insuficient de la
partida de Recursos humans per l'anualitat 2021 per l'execució del projecte  i
sobre el nou procediment presentació certificacions.

 Consell Rector i Assemblea General

Ambdós òrgans han estat convocats en sengles sessions consecutives celebrades el dia 17 de
juliol i 14 de desembre en plataforma digital.  

Assemblea i Consell Rector celebrats el dia 17/07/2020 

Temes  tractats:

1. Mesures de flexibilització dels terminis per als projectes PECT

2. Recordatori en relació a la presentació de dades i documentació de despesa elegible

3. Estat i situació de les operacions per part de les entitats sòcies beneficiàries

4. Properes activitats de comunicació i difusió

5. Precs i preguntes
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Assemblea i Consell Rector celebrats el dia 14/12/2020 

Temes tractats:

1. Presentació general de l'estat actual i  l'evolució de les actuacions dels projecte PECT
Costa Brava Pirineu de Girona:natura, cultura i intel·ligència en xarxa

2. Mesures de flexibilització dels terminis d’execució per als projectes PECT aprovades per
part de la DGAL

3. Estat de la situació de la justificació de les subvencions

4. Properes activitats de comunicació i difusió

5. Debat  i  validació,  si  s'escau, de  les  consideracions  en  relació  al  procediment  de
certificació de despesa

6. Precs i preguntes

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:

Els serveis tècnics del consell varen redactar el projecte SENYALITZACIÓ DE NOUS CAMINS DE
CONNEXIÓ DE LA XARXA DE SENDERS ITINERÀNNIA AMB EL BAIX EMPORDÀ, EL GIRONÈS I EL
PLA DE L’ESTANY, que inclou tots els camins en els que s’actuarà i que son:

 

 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
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 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

Es va exposar a informació pública per un termini de trenta dies, que va finalitzar el dia 26 de
juny de 2020, sense que s’hagués presentat cap escrit de reclamació i/o al·legació i per tant,
l'acord d'aprovació inicial va assolir el caràcter de definitiu en aquesta data.

En base a aquest  projecte i  per  tal  de poder dur a terme la contractació de l’obra,  es va
convidar a presentar proposicions a quatre empreses d’inserció per tal que la valorin i facin
arribar una proposta. S’adopta aquest criteri per tal de donar compliment a les directrius per a
l’aplicació de la reserva del dret a participar en la contractació comarcal als centres especials
d’ocupació i empreses d’inserció, aprovades pel Ple del Consell en la seva sessió de 26 de març
de  2019.  Les  empreses  convidades  estan  inscrites  al  Registre  administratiu  d’empreses
d’inserció de Catalunya, domiciliades a la demarcació de Girona, ofereixen serveis de treballs al
medi natural i  poden actuar a la comarca.

Es contracta l’empresa Brot Serveis Integrals de Jardineria SL, que proposa executar es treballs
per un import total (Iva inclòs) de 8.826,95 €. La durada dels treballs s’estableix en 3 mesos i
s’inicien el dia 1 de desembre de 2020.

 Canvi de la xarxa de cartelleres:

Es va dur a terme la licitació per a la contractació del subministrament i de la instal·lació dels
plafons i cartelleres amb un pressupost de 42.229,00 € i un termini d’execució de cinc mesos. El
contracte s’adjudicà a l’empresa Proseñal SLU i es perfeccionà. Malgrat això, aquest contracte
s’ha resolt atès que l’adjucatària no havia començat els treballs en el termini previst en els plecs
i se’n preveu una nova contractació a partir d’inicis de 2021. S’ha concertat la ubicació de noves
cartelleres i s’han obtingut les autoritzacions corresponents per part dels ajuntaments on fins
ara no hi ha cartellera o on ha calgut desplaçar-les per a un millor servei.
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 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 comarcal

 permetre una gestió integrada i descentralitzada d’aquest recurs

Aquesta aplicació ha estat objecte d’una compra compartida per part dels 8 consells comarcals,
la Diputació de Girona i el Consorci de les vies verdes que ha suposat la definició de necessitats
de l’aplicatiu,  la signatura d’un conveni  de col·laboració entre les diferents parts i  l’inici  del
procés de contractació. Aquesta darrera part serà efectiva l’any 2021.

 Segona edició del Festival Alt Empordà Sea Walking

A partir de l’experiència de l’any 2019 i el context de risc sanitari degut al coronavirus, la
programació proposada es caracteritza per tenir els següents atributs:

• Activitats de senderisme guiades cadascun dels dies (una de major dificultat
exigència i una de menor exigència, d’acord amb índex Sendif)

• Rutes associades a la xarxa Itinerànnia

• Que incloguin un tast de producte/s de quilòmetre 0

• Inscripció a l’entorn dels 12 € per als adults i 6 € per als infants

• Grups de màxim 20 persones
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• Que es desenvolupin en espais naturals d’alta qualitat tant des des punt de
vista naturalista com de paisatge.

• Que incloguin referències al patrimoni cultural, material immaterial 

• Que es  despleguin  adaptades  a  les  exigències  sanitàries  vigents  en  cada
moment.

Les dates que es trien són els dies 25, 26 i 27 de setembre. Es mantenen els criteris de l’any
passat:  situar  el  festival  en  dates  que  contribueixin  a  prolongar  el  període  en  els  que  es
produeix activitat adreçada al turisme i avançar en la desestacionalització de la destinació.

Per  a definir  les activitats,  es fa una demanda als  ajuntaments  i  es  recullen les  propostes
mitjançant la plataforma Lime Survey. Es recullen cinc propostes. Es desitjava poder oferir 6
activitats com a mínim i avaluades les propostes,totes es poden encaixar en la programació i
se’n busca una sisena, doncs avaluades totes les  propostes presentades, es va detectar que
mancava una proposta  estrictament  de muntanya. Així  el  programa estava integrat  per  les
següents propostes:

 

• Prehistòria al capvespre (Roses)

• Contrast de paisatges (L’Escala)

• Descobreix la vegetació de Cap Ras (Llançà)

• De fora vingueren... (Peralada)

• El petit romànic del baix Fluvià (Palau de Santa Eulàlia)

• Boscos de les Salines (Maçanet de Cabrenys)

Totes les activitats de difusió, promoció i venda es fan amb mitjans digitals. I el resultat de la
inscripcions és el següent:

99 persones inscrites via web

2 anulacions a darrera hora. 

5 incompareixences

Total participants: 92 (84 l’any anterior)

 Identificació d’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
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Amb aquest  objectiu  s’ha  dut  a terme una convocatòria  de projectes  adreçada empreses i
professionals del turisme, la cultura i la natura de l’Alt Empordà per si consideraven interessant
participar en una acció destinada a portar a terme projectes encara no prou madurs o millorar-
ne d’existents. S’han  rebut 16 propostes de participació que han aportat tota la informació
demanada

Han estat projectes proposats per agències de viatges (1), centres gestors de patrimoni (3),
empreses  d’activitats  esportives  (2),  d’activitats  de  natura  (3),  allotjaments  (3),  projectes
culturals (1), accions vinculades a l’agroalimentari (3). I se n’han seleccionat 15

Els  projectes  tenen  a  veure  amb  accions  de  descoberta  de  natura,  estant  associats  a
allotjaments  singulars  que  es  proposen  integrar  activitats  en  la  seva  oferta,  d’altres  estan
vinculats a gestors d’espais de natura, de cultura o pagesos i ramaders que es proposen crear
noves  experiències  de  visita.   Els  proposants  són  una  societat  anònima,  quatre  societats
limitades,  una  cooperativa,  set  professionals  autònoms,  tres  associacions  privades  i  dues
entitats públiques.

Un cop identificats tots els productes que poden formar part de l’acció, s’ha iniciat la selecció
també l’empresa que durà a terme el programa d’acompanyament als emprenedors i els seus
projectes.  Aquest  acompanyament preveu accions formatives en aspectes que es considerin
d’interès per als projectes. Preveu també una acció de mentoria a cada projecte de manera
individualitzada,  per  tal  d’ajustar  el  seu  desenvolupament  a  cada  circumstància  concreta  i
particular i  ajudar a  aquestes persones emprenedores a definir el producte, dirigir-lo a un
mercat  o públic  determinat,  construir  relacions,  crear  xarxa amb el  territori  i  identificar  els
sistemes  de  comercialització  més  eficients..  En  tercer  lloc,  el  projecte  preveu recursos que
permetin la promoció conjunta dels projecte que es puguin desplegar al final del recorregut de
l’acció.

Així, es preveu destinar l’any 2021 un 7% dels recursos a accions de formació en grup, un 50%
a accions de mentoria i acompanyament individualitzat i un 43% a accions de promoció.

- Patrimoni Obert

Les accions dutes a terme en aquest àmbit han estat relacionades sobretot amb:
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 Sistemàtica de tractament dels recursos patrimonials

De tots els recursos identificats per al PECT i l’eix 4 i 6 del FEDER es disposa d’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.
Les fotos que faltaven s’han encarregat en el marc de la contractació de serveis per a la
creació dels recursos digitals del patrimoni vinculat a la xarxa de camins i senders de l’Alt
Empordà,  dins  l’actuació  Patrimoni  Obert,  inclosa  en  el  PECT  Natura,  cultura  i
intel·ligència en xarxa, cofinançat pel FEDER que s’ha adjudicat aquest any 2020.  

El contracte està dividit  en dos lots. El  Lot 1 de  Producció de recursos digitals, s’ha
adjudicat a l’empresa Culturania SC per un import de 27.152,18€ (IVA inclòs),  i  un
termini  d’execució de cinc mesos. Inclou subministrar fotografies actuals, fotografies
antigues, visites virtuals basades en fotografies de 360º dels interiors de determinats
espais, models en 3D de peces situades en col·leccions museístiques i la redacció de
textos en català que descriguin cada recurs lliurat

El  Lot  2  de  Correcció,  traducció  i  locució  de  textos  s’ha  adjudicat  a  l’empresa  Tick
Translations SL per un import de 28.966,48€ (IVA inclòs), i un termini d’execució de 100
dies. Els treballs contractats inclouen la traducció dels textos elaborats pels serveis del
PECT i per l’adjudicatària del Lot 1, la correcció de la seva versió en català, la traducció
d’aquests textos a l’anglès, al francès i al castellà i les locucions dels textos en els quatre
idiomes esmentats.

Per a fer possible l’execució dels treballs s’han obtingut les autoritzacions pertinents dels titulars
dels béns a reproduir i en el cas de església,  s’ha signat un conveni de col·laboració específic.

 L’Alt Empordà, terra de pesca

Com a resultat del treball per a identificar els elements constitutius del patrimoni pesquer de
l’Empordà  en  el  marc  del  grup  de  treball  constituïit,  es  va  produir  un  fulletó  en  el  que
s’identifiquen els  principals  recursos,  s’han geolocalitzat i  s’han descrit  a  quatre idiomes. Es
tracta  d’una  acció  duta  a  terme de  manera coordinada amb l’àrea de  Turisme del  Consell
Comarcal  del  Baix  Empordà  amb  qui  hem  coordinat  el  concepte  de  fulletó,  continguts  i
estructura d’edició, seguint amb la línia de cooperació sota la marca Empordà.  S’ha articulat la
informació entorn a tres àrees denominades com Mar d’Amunt, Cap de Creus i  Badia de Roses i
s’han incorporat recursos de tots els municipis que tenen part del seu terme tocant a mar. A
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partir d’aquest treball, es pot continuar un procés que permeti aprofundir en la vinculació entre
la pesca i el turisme com a recurs per a enriquir i diversificar l’oferta de la destinació. Aquest
treball ha comportat també obtenir fotografies actuals d’aquests elements que han enriquit els
fons comarcal d’imatges amb finalitzats turístiques.

No ha estat una acció finançada pel PECT, en la mesura que ha estat gestionada per l’Àrea de
Turisme del Consell i ha comptat amb el suport financer del FEMP de la UE mitjançant el Grup
d’Acció Local Pesquer de la Costa Brava. S’inclou en aquest apartat de la memòria en el sentit
que mostra com les metodologies assajades pel PECT es poden aplicar a desplegar altres línies
de treball del Consell. 

 Visites guiades als Espais Naturals de l’Empordà 2020

Durant 2020 s’ha mantingut l’objectiu de donar a conèixer el patrimoni natural i  cultural del
territori.  Per  tal  de  donar  resposta  a  aquest  objectiu,  s’han  executat  dues  noves  edicions
d’activitats incloses al PECT que associen descoberta dels espais i   divulgació del patrimoni.
L’una  anomenada  «Espais  Naturals  2020»  i  l’altra  «Espais  Medievals  2020»  i  ambdues
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executades de nou en coordinació amb el Consell Comarcal del Baix Empordà i amb un fet que
les ha marcat profundament com ha estat la pandèmia de la COVID.

La COVID ha marcat tant la preparació de les activitats com el seu desenvolupament. Pel que fa
a la preparació de l’oferta d’activitats «Espais Naturals 2020», aquesta s’inicia abans que es
desfermi la COVID. Durant el mes de gener de 2020 es programen les visites i s’organitza el
calendari. L’oferta es manté en els períodes de primavera i tardor de 2020. El programa elaborat
incloïa un total de 28 propostes de visites, entre les quals assenyalem les 23 que s’havien de
dur a terme en parcs ubicats a l’Alt Empordà i que eren 5 visites  al PN Aiguamolls de l’Empordà,
4 al PNIN de l’Albera, 4 a PN Cap de Creus i 5  al PN de les Illes Medes, Montgrí i baix Ter. La
primera de les activitats s’havia de dur a terme el 12 d’abril, coincidint amb les fases més dures
del confinament, per la qual cosa es decideix suspendre aquesta visita i totes les que s’havien
de celebrar abans de l’estiu. Tornant de l’estiu es considera la possibilitat de tornar a emprendre
les activitats de setembre, però a la vista de les instruccions del govern relatives a les activitats
programades als parcs naturals de Catalunya, es decideix suspendre les visites. 

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

 Espais Medievals 2020
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L’organització de l’oferta d’activitats «Espais medievals 2020» es  
treballa també conjuntament amb el Consell  Comarcal  del Baix  
Empordà. Enguany ha consistit una proposta de 45 activitats, dels 
quals  26  estan  programades  a  l’Alt  Empordà  per  part  de   25  
ajuntaments, un patronat i una agència pública. 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  majoritàriament  gratuïtes  (18)  i  algunes  (8)  de  
pagament, adreçades a públic familiar des de la primavera fins a 
finals de tardor. A les propostes de l’Alt Empordà hi han participat 
489  persones,  amb  un  promig  de  18  persones  per  activitat.  
Enguany, un dels efectes de la COVID ha estat que les enquestes 
de recollida d’opinió de les persones participants ha estat realitzada
per  mitjans electrònics i  no  es  van discriminar  les  dades per  
activitat.  En  aquests  sentit,  podem  dir  que  un  67%  dels  
participants eren dones i un 33% homes, un 37.7% provenien de 
l’Alt  Empordà,  un  14,1%  del  Baix  i  un  48,2%  de  forma  de  
l’Empordà. Un 38,8% era la primera vegada que participaven en

aquesta proposta d’activitats i un 61,2% ja 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,  es  processen les  enquestes  de satisfacció  i  es  defineixen els  protocols
recomanats a entitats organitzadores a partir de l’anàlisi de la situació sanitària i els protocols
marc definits per Estat i Generalitat i amb el suport de la responsable de Protecció Civil  del
CCAE. Els ajuntaments i els altres agents organitzadors, organitzen les activitats i duen a terme
les inscripcions.

 Empordà Medieval 

S’ha editat el material que divulga una proposta de catorze rutes pel patrimoni medieval de l’Alt
i  del Baix Empordà (set a cada comarca), amb la voluntat de crear una mirada turística al
patrimoni històric articulat  entorn una proposta de «touring» que recorre l’Empordà de Nord a
Sud. Es presenten traduïdes a   Per primera vegada, aquest material s’edita amb suport paper i
suport digital, adaptant el format analògic a una consulta per mòbil, tauleta o PC. És un dels
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efectes de l’impacte de la COVID. La ruta va ser presentada en un acte celebrat a Sant Pere de
Rodes el 13 de juliol. 

  

 Reedició dels Fulletó cales i Camins de Ronda 

Enguany s’han revisat els continguts del fullet cales i camins de ronda i s’ha reeditat les dues
edicions del fullet (en català i anglès i en castellà i francès) i en dos suports (paper i digital),
també emmarcat en el projecte Marca Empordà, en el marc de la cooperació amb el Consell
Comarca del Baix Empordà. 
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 Seguiment de les tasques de manteniments de camins

Des del PECT es duen a terme les tasques de seguiment del contacte de reposició d’elements de
senyalètica  horitzontal  i  vertical  i  de  restauració  de  camins.  Enguany  l’empresa  d’insersció
Foresterra  SC,  adjudicatària  del  contracte,  ha  intervingut  en  139  trams  identificats  que
demandaven alguna actuació.

-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 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 destinades a
satisfer  processos  de  control  d’activitats  i  de  justificació  de  despesa.  A  inici  del  projecte
consumien un 5% del tempos i a mes de desembre de 2020 requeriren un 32% 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 2020 és el següent:
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Anualitats*

2017 2018 2019 2020

Previsió 0 50 100

Execució 0 702 581

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 Medievals 2020 i del Festival de Senderisme que envien
les entitats organitzadores.  El  nombre de persones registrades respon a aquelles que s’han
inscrit en una activitats. Com a efecte de la COVID, ha calgut aplicar protocols que han exigit
inscripcions  prèvies  i  signatura  de  declaracions  responsables  per  part  de  les  entitats  que
organitzaven les activitats per la qual cosa, la dada traslladada d’assistència és prou  sòlida.
L’any passat es recollien com a indicador d’assistència les enquestes de satisfacció omplertes.
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III. POCTEFA: BiciTransCat. Desenvolupament de nous itineraris ciclables i enllaços
multimodals transfronterers per la promoció de la mobilitat sostenible

El pla de treball del projecte BICITRANSCAT de l’any 2020 ha estat clarament marcat per la
pandèmia de la Covid-19, la qual ha provocat la suspensió o reprogramació de part important
de les actuacions que hi havia previstes per aquest període. Cal tenir en compte que les accions
assignades al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, un cop havent-se definit ja la ruta, es centren
sobretot  en  la  promoció  d’aquesta,  amb  actuacions  que  en  bona  part  requereixen  de  la
presencialitat dels participants i que per tant, no s’han pogut dur a terme.

Acció 1. Gestió del projecte

Les tasques realitzades dins de la gestió del projecte han estat: 

• Primera declaració de despeses a la Diputació de Girona 

• Segona declaració de despeses al programa POCTEFA. 

• Justificació de despeses dels romanents pendents del 2019 de la primera certificació a la
Diputació de Girona.

A més, s’ha participat en les reunions de coordinació dels socis del projecte, celebrades a través
de la plataforma zoom el 13 de maig i el 17 de novembre de 2020.

Durant aquest  període, també s’ha participat  en la  reunió del  25 de setembre de 2020 de
llançament de l’estudi de intermodalitat liderat pel Departament dels Pirineus Orientals.

Acció 2. Comunicació

En relació a la comunicació, hem fet difusió a les xarxes socials de les actuacions que hem
pogut realitzar abans de la pandèmia (principalment, la participació a fires de cicloturisme i la
organització  de  Press  Trips)  i  n’hem realitzat  una  nota  de  premsa.  Per  altra  banda,  hem
comunicat sobre els avenços en el projecte en el Comitè de Pilotatge amb els tècnics de les
oficines de turisme, celebrat el 20 de febrer de 2020 a Maçanet de Cabrenys.  

Amb l’inici de la pandèmia, la comunicació del projecte s’ha vist reduïda com a conseqüència de
la impossibilitat de dur a terme les accions de promoció previstes. No obstant això, arrel de la
realització d’un Press Trip al mes d’octubre, la ruta s’ha promocionat a través dels periodistes
que ens van visitar. Aprofitant l’ocasió, es va publicar una nota de premsa que s’ha difós en la
premsa comarcal. 
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Per últim, el 21 d’octubre es va celebrar en format telemàtic, un nou Comitè de Pilotatge, on es
va informar de l’avançament del projecte. 

Acció 3. Desenvolupament d’infraestructures per a la creació d’una xarxa d’itineraris
ciclables transfronterers. (Procés de definició del traçat)
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Un cop definit el traçat de BICITRANSCAT, dins d’aquesta línia d’acció, la nostra tasca com a
CCAE ha estat la del seguiment dels diferent projectes executats pel Consorci de les Vies Verdes
de Girona. 

En aquesta sentit, en data del 26 de febrer de 2020, ens vam trobar amb l’arquitecte municipal
del Castelló d’Empúries, per perfilar una solució per a la connexió entre el pas soterrani de la
rotonda de la carretera C-260 per Castelló d’Empúries, fins al camí que ens porta al Cortalet
(Aiguamolls de l’Empordà). En aquest punt, malgrat que la proposta presentada per Castelló
d’Empúries  preveia  la  connexió,  en  la  visita  que es  va  fer  sobre el  terreny amb l’empresa
TRAGSA el 8 d’octubre de 2019, vam comprovar com aquesta encara no s’havia realitzat. En
aquesta trobada sobre el terreny, l’ajuntament del municipi es va comprometre a redactar el
projecte per a dur a terme aquesta connexió, per després valorar les despeses d'execució en el
marc del projecte BICITRANSCAT. 

Per altra banda, en el mes de juliol es van iniciar les obres del carril bici de Roses. Per tant, un
cop per setmana hem visitat les obres juntament amb el Consorci de les Vies Verdes de Girona i
la direcció de l’obra. Els treballs van finalitzar el mes d’octubre de 2020.  

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

Dins l’acció 4, és on el Consell Comarcal té concentrat una part important del seu Pla d’actuació,
ja que aquí figuren les accions de promoció. Com hem comentat, amb la pandèmia de la Covid-
19, moltes de les accions presencials no s’han pogut realitzar, no obstant això, des del gener
fins al 13 de març de 2020 (data d’inici del confinament), sí que es van poder dur a terme les
actuacions de promoció de BICITRANSCAT que estaven previstes.  Per altra banda, el  7 i  8
d’octubre de 2020, aprofitant l’impàs entre la primera i la segona onada, es va poder organitzar
un altre Press Trip comarcal. 

A més, s’han dut a terme els treballs preparatius per a la reedició del mapa de cicloturisme de la
comarca.  Això  ha  suposat  treballar  en  la  Base  de  Dades  prèvia,  digitalitzant  les  rutes  de
cicloturisme. Aquesta tasca s’ha dut a terme amb coordinació amb el projecte PECT. 
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Per últim, i com a resultat de la necessitat expressada pels tècnics de turisme de la comarca,
durant el 2020 s’han realitzat els treballs previs per acabar encarregar un estudi de mobilitat del
transport públic de la comarca. A través de l'associació Alt Empordà Turisme, es va fer arribar
als  tècnics  de  turisme,  una  enquesta  per  identificar  les  principals  mancances  a  nivell  de
mobilitat.   Els  resultats  d’aquesta  enquesta  han  servit  de  base  per  poder  encarregar  al
departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, un estudi de la mobilitat
en transport públic a la comarca. 

Fires de turisme 2020

FITUR Madrid (23, 24, 25 i 26 de gener)

Fiets and Wandelbeurs (28. 29 de febrer i 1 de març)

La primera fira en la que vam participar és la FITUR de Madrid, que va tenir lloc del 22 al 26 de
gener, en la qual el Consell Comarcal hi va assistir del 23 al 26 de gener. Vam participar en el
mostrador de la Marca Pirineus de l’Agència Catalana de Turisme. L’objectiu va ser el de donar a
conèixer l’oferta de turisme actiu i de natura i, en especial, la xarxa ciclable comarcal i la nova
ruta BICITRANSCAT. També es va aprofitar l’ocasió per identificar Tour Operadors interessats
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en obrir mercat a la comarca, així com mitjans de comunicació que volguessin participar de
Press Trips de turisme actiu i de natura. 

La  segona i  darrera  fira  a la  que  es va  poder  participar  aquest  any,  va ser  la  Fiets  and
Wandelbeurs d’Utrech. Aquesta és una de les principals fires especialitzades en cicloturisme i
senderisme d’Europa, que concentra les principals destinacions especialitzades en aquest sector.
A més, aquesta fira  es celebra conjuntament  amb la  E-bike Xperience,  un aparador de les
principals marques de bicicletes elèctriques del mercat i que juntament amb la Fiets, fa que es
concentri un gran públic.

En aquesta ocasió, la participació del CCAE a la  Fiets and Wandelbeurs, es va centrar en la
realització  d’una  prospecció  per  poder-nos  entrevistar  amb Tour  Operadors.  De  la  mateixa
manera que a la fira Fitur de Madrid, també es van cercar mitjans de comunicació especialitzats
(revistes), on poder promocionar la ruta un cop aquesta estigui senyalitzada. 

La  resta  de  fires  on  estava  prevista  la  seva  participació  (Salon  du  Randonneur de  Lyon,
SEVATUR i Sea Otter de Girona) totes es van cancel·lar degut al confinament. 

Press Trips, Fam Trips i Workshops 2020
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Press Trip 30 i 31 de gener

Preparació Fam Trip

Press Trip realitzat el 7 i 8 d’octubre (2020) programat inicialment pel juliol de 2020. 

Una altra de les actuacions que es van poder realitzar, va ser un Press Trip amb periodistes
francesos el 30 i 31 de gener. Aquest Press Trip es va realitzar en coordinació amb l’agència de
comunicació de la RENFE- SNCF, Tryptic comunicació. L’objectiu d’aquest Press Trip, més enllà
de donar conèixer el projecte BICITRANSCAT entre els periodistes, és el de posar de relleu el
fàcil accés a la comarca des de França via el Tren d’Alta Velocitat, i promocionar-la com a un
destí de turisme actiu i de natura. 

En aquest Press Trip, els periodistes van poder visitar diversos punts turístics de la comarca,
alguns dels quals, on hi transcorrerà la ruta BICITRANSCAT. Els periodistes que van venir en
aquesta ocasió van ser Teddy Desgranges de  Claap Montpelier, Valérie Hernandez de  Lokko
Magazine, Sylvain Intoci de  Le dailly Montpellier, Pierre Vaillant de  Catacult, Tony Goodman i
Robin Goodman de PO life.

Per la primavera 2020, estava prevista la realització d’un Fam Trip transfronterer amb el Tour
Operador francès  Allibert  Trekking.  Aquest  Fam Trip transcorria  en bona part  del  traçat  de
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BICITRANSCAT,  i  es  va  organitzar  amb  la  col·laboració  de  l’Agènce  de  Developement
Touristique del  Departament  francès  dels  Pirineus  Orientals.  Els  representants  del  Tour
Operador tenien previst passar un mínim de 5 dies recorrent la comarca i el sud de França en
bicicleta, per un traçat que en part transcorria dins l’itinerari de BICITRANSCAT. Aquest Fam
Trip es va haver de cancel·lar degut al confinament i, un cop el confinament es va aixecar, les
incerteses econòmiques del Tour Operador i la incertesa de la situació sanitària, no han fet
possible dur-lo a terme al llarg del 2020. Malgrat aquesta situació, aquest Fam Trip està previst
que es dugui a terme al llarg de la primavera del 2021 (si la situació sanitària ho permet), atès
que el Tour Operador manté el seu interès en obrir mercat a la comarca. 

La darrera acció de promoció sobre la qual s’ha estat treballant al llarg de la primavera i l’estiu
del 2020, és en la realització d’un segon Press Trip Transfronterer a la comarca. El Press Trip es
va organitzar pel 21 i 22 de juliol,  en el que de nou es visitava part dels municipis per on
passarà BICITRANSCAT. Tanmateix, aquella mateixa setmana, el Procicat va activar mesures
restrictives a Figueres i Vilafant i el Press Trip es va haver d’anul·lar. Finalment, aquest Press
Trip s’ha dut a terme el 7 i 8 d’octubre de 2020. 

Durant l’abril del 2020, estava prevista també la celebració de la segona edició del Workshop
Transfronterer, amb la col·laboració de la Casa de la Generalitat de Perpinyà. En aquesta ocasió,
el  Workshop s’havia de centrar  en analitzar  la  mobilitat  en l’Espai  Català Transfronterer.  El
programa es va treballar conjuntament amb l'Aglomeració de Perpinyà, i havia de comptar amb
la participació de diferents ponents i l’intercanvi de material entre els tècnics de ambdós costats
de la frontera. Un cop més, tampoc es va poder realitzar degut a la pandèmia. 

Finalment  el  7  i  8  d’octubre  de  2020  es  va  poder  realitzar  el  Press  Trip  amb  periodistes
francesos, inicialment  previst pel 21 i 22 de juliol. Els periodistes que ens van visitar en aquesta
ocasió van ser Isabell Forget de Bilbo Mag, Nicolas Laffont de Ma Web Tv y Radio Narbonne i
Saliha Hadj-Djilan de lePetit Futé – Tourmag.

Els periodistes van arribar a la tarda del dia 7, amb el TAV procedents de França. El programa
del Press Trip va comptar amb una visita als Aiguamolls de l’Empordà i a la Vil·la Medieval de
Castelló d’Empúries. En la visita als aiguamolls de l’Empordà, els periodistes van poder observar
aus des dels aguaits del parc. Pel que fa a la visita a Castelló d’Empúries, van visitar elements
patrimonials de gran rellevància com la Basílica de l’antic comptat d’Empúries o l'antiga presó
medieval.  El  sopar  va  tenir  lloc  als  Canals  d’Empuriabrava.  Per  altra  banda,  els  periodistes
estaven allotjats en una masia rural, propera al traçat BICITRANSCAT al seu pas pels Aiguamolls
de l’Empordà. Allà, la tècnica BICITRANSCAT del CCAE va aprofitar per presentar-los el projecte.
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Imatge 4: periodistes francesos als Aiguamolls de l'Empordà. Octubre 2020.

L’endemà, la visita es va centrar a la ciutat de Figueres, on els periodistes van poder recórrer els
principals espais vivencials del pintor Salvador Dalí. Un cop finalitzada la visita, ens vam dirigir a
l’estació del AVE on els periodistes van tenir temps per entrevistar diferents agents turístics de
la  comarca.  Aquest  Press  Trip  ha  transcorregut  enterament  per  punts  d’interès  turístics
visitables en el recorregut de BICITRANSCAT. 

Preparació del mapa de cicloturisme
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Al llarg del 2020 i,  concretament a partir  del segon semestre de l’any, s’ha avançat en les
tasques  de  creació  de  la  base  de  dades  de  la  xarxa  de  cicloturisme de  l’Alt  Empordà.  La
digitalització d’aquesta Base de Dades ha de servir per elaborar al llarg del 2021, un nou mapa
de  cicloturisme.  Durant  aquest  període  de  temps,  s’han  preparat  les  BdD  pel  mapa  de
cicloturisme i s’ha realitzat un esborrany del futur mapa, que ha de ser validat pels tècnics de
les diferents oficines de turisme. Aquest procés ha consistit, en primer lloc, en la consulta als
ajuntaments sobre l’estat de les seves rutes cicloturístiques (estat de manteniment, identificació
de noves rutes,  eliminació  de rutes  en desús  etc).  Posteriorment,  s’ha  iniciat  el  procés de
digitalització de les rutes (incorporació de les ja digitalitzades pels ajuntaments, digitalització de
les noves i  revisió dels tracks ja presents en la nostra base de dades).  Un cop finalitzades
aquestes dues tasques, s’ha fet la maquetació del mapa esborrany per tal que els municipis
implicats el puguin validar al llarg del inici del 2021. 

Treballs per a la preparació d’un estudi de mobilitat
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Com s’ha esmentat, també durant el període de confinament, s’ha avançat en crear les bases
per encarregar un estudi de mobilitat comarcal. La tasca que s’ha dut a terme ha estat la de
preguntar  als  tècnics  de  turisme  de  la  comarca  sobre  les  deficiències  de  la  mobilitat
intermunicipal  que  viuen des  dels  seus  municipis.  Aquesta  diagnosi  s’ha  fet  en  base  a  un
qüestionari estandarditzat tramès a través de l’Associació Alt Empordà Turisme. Amb els resultat
obtinguts, s’ha realitzat un primer informe que ha de servir per encarregar l'estudi de mobilitat.
Aquest estudi s’ha acabat encarregant ja al 2021 al Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya, qui periòdicament realitza aquests tipus d’estudi a les diferents
comarques. Des de CCAE, hem dut a terme la coordinació entre la Generalitat de Catalunya i els
ajuntaments de la comarca, per a la distribució i recollida de les enquestes que han de servir de
base per a l’estudi. 

Cal apuntar que en una fase prèvia, es van consultar diverses consultories de mobilitat, per
poder-los encarregar a una d’elles l’estudi de mobilitat, en el cas que la Generalitat de Catalunya
decidís no liderar-lo. Les empreses consultades van ser La Vola, Intra, VAIC i EPIM. 

Recursos humans
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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) .

56


	PRESENTACIÓ
	Adaptació dels projectes
	Comité de pilotatge de turisme

	ACCIONS REALITZADES
	1. Projectes supracomarcals
	a) Marca Empordà
	b) Marca de garantia «Productes de l’Empordà»
	c) Xarxa Itinnerània
	e) Clubs de Producte del Patronat de Turisme Costa Brava-Girona
	f) Pla d’usos recreatius a l’embassament de Darnius-Boadella

	2. Projectes europeus
	I. Projecte FEDER Eix 6: Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà
	II. Projecte d’Especialització i Competitivitat territorial Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa (PECT)
	III. POCTEFA: BiciTransCat. Desenvolupament de nous itineraris ciclables i enllaços multimodals transfronterers per la promoció de la mobilitat sostenible



