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MEMÒRIA DE L'ÀREA DE TURISME DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ

Presentació

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

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

L’elaboració de l’estratègia de turisme a l’Alt Empordà va evolucionant i es consensua amb
tots els actors implicats a partir dels instruments ja existents (àrea de turisme del CCAE i
Associació  Empordà  Turisme,  taules  de  treball  amb les  oficines  de  turisme ,  i  taules  de
comercialització ).

El mateix temps el  Consell  Comarcal de l’Alt  Empordà  desenvolupa un procés de reflexió
conjunta i  d’intercanvi d’experiències per enfortir  algunes de les estratègies que de forma
individualitzada duu a  terme a nivell comarcal, com potser Itinerànnia junt amb la Garrotxa i el
Ripollès i l’estratègia per a la valorització dels recursos territorials de l’Empordà conjuntament
amb el  Baix  Empordà,  o  projectes  conjunts  entre  les  vuit  comarques  gironines  i  amb el
Patronat de Turisme de Girona Costa Brava i l'Agència Catalana de Turisme.

Partint de l'estratègia actual on tenim un programa d’actuacions prioritàries a desenvolupar,
durant aquest 2013 s'ha treballat en els següents programes:

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

 2. Creació de productes turístics 

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

 2.2. Promoció dels productes culturals.

 2.3. Valorització dels productes gastronòmics, enològics i agroalimentaris 

 3. Formació i networking

 4. Promoció, assistència a fires, workshops, presstrips, blog trips 

 5. Comunicació i edició de material
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Organització  i  participació  en  diferents  òrgans  i  comissions  de
treball:

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

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

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

Els òrgans de l'Associació són la Junta i l'Assemblea. La participació del Consell Comarcal de
l'Alt  Empordà  és  materialitza  amb  la  signatura  d'un  conveni  de  col·laboració,  amb  la
representativitat del conseller comarcal de turisme com a President honorific de l'entitat i de la
cap de l'àrea de turisme com a gerent. 
La  junta  d’Empordà Turisme regeix,  administra  i  representa a  l’associació.  L'integren nou
membres escollits per l'assemblea i consta sempre de tres representants d'allotjament, tres de
territori i tres d'oferta complementaria .

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

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

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

A més a més, des de l’àrea de turisme del Consell Comarcal es participa a altres taules de
projectes més concrets. Aquests són la de tècnics de turisme de les comarques de Girona, la
del club de rutes del vi de la DO Empordà del Patronat de turisme Costa Brava-Girona, i la del
del club de Turisme Actiu natura de l’Agència Catalana de Turisme . 

Per últim, durant aquest 2013, s'ha participat en el proces d'elaboració del Pla estratègic de
promoció  econòmica  de  l'Alt  Empordà  i  en  el  Pla  d'actuacions  del  sector  turístic  de  la
comarca, que marcarà el full de ruta dels propers anys.
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 Creació de producte turístic

L’estratègia per a la valorització dels recursos territorials de l’Empordà marca com una de les
accions prioritàries la creació de producte turístic. Al llarg del  2013 s'ha treballat en:

• La consolidació dels productes de senderisme i cicloturisme 
• Productes culturals.
• La valorització dels productes gastronòmics, enològics i agroalimentaris 

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

Itinerànnia, xarxa de senders
www.itinerannia.net

Itinerànnia és una xarxa de senders que uneix les comarques de l’Alt Empordà, el Ripollès i la
Garrotxa.
Les obres de desbrossament inicial i de col·locació de la senyalització es van acabar l’any
2009. A la comarca de l’Alt Empordà la xarxa de senders permet recórrer 900 quilòmetres
marcats, amb 213 encreuaments de camins on hi ha senyalització vertical amb un total de
599 banderoles i 77 plafons informatius que han recuperat els antics camins que s’utilitzaven
per anar d’un poble a un altre.

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

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

Durant l’any 2013 s’han portat a terme les actuacions següents :

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

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

- Nombre d’incidències entrades: 160 incidències
- Nombre d’incidències resoltes: 22 incidències
- Nombre quilòmetres revisats i mantinguts: 500 quilòmetres
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Avaluació del recurs:
S'ha realitzat un enquesta de satisfacció dels usuaris, que ha tingut 60 respostes, l'anàlisi
d'aquestes enquestes es farà quan s'arribi a 250 respostes

Anàlisi  dels  possibles  usos  de  la  xarxa,  en  aquests  moments  esta  pensada  per  fer
senderisme, però pot tenir d'altres usos, per això durant aquest any, s'han analitzat els tipus
de  productes  que  s'ofereixen  per  segment  de  mercat  i  se  n'han  establert  21.  D'aquest
segments s'han detectat 37 productes turístics a la zona.

Línia estratègica 2.Generar impacte econòmic vinculat a la xarxa de senders 
Establir canals de comunicació amb intermediaris i prescriptors: 

Creació de productes per operadors.

S'han realitzats 11 propostes de productes per 6 operadors turístics i el 
seguiment  d'aquests per saber si s’acabaran comercialitzant.

Participació a famtrips, blogtrips i workshops

S'ha participat en un famtrips: Nature Presstrip (mercat anglès) i el workshop 
Buy Catalunya.

Capacitació d'intermediaris i prescriptors:

S'ha participat com a ponents al curs per informadors del Parc Natural del Cap 
de Creus

Web i xarxes socials

S'ha actualitzat la web i introduït nous continguts.

Número de pàgines vistes: 120.116 pàgines Increment respecte any anterior
12%

Número de propostes d’itineraris proposades: 55. Increment del 5% respecte
l’any anterior

Número de paquets proposats: 13 un 62% d’increment respecte l’any anterior

Número de visites al web 2013: 31.346 visites. Increment respecte a l’any ante-
rior 32%
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S'ha preparat el llançament de l’aplicació per smartphones prevista pel 2014

Dinamització de les xarxes socials:

Increment de visitants durant l’any 2013: 396 nous amics a la pàgina increment
d’un 168% respecte l’any anterior

Grup d’edat més habitual entre 35 i 44 anys

Cada setmana es publica una proposta d’itinerari

Número d’articles llegits durant el 2013: 53.811 respecte als 3.816

Creació de propostes d’itineraris sobre la xarxa de senders. 

Nombre d’itineraris: 12 (Maquetats per separat en 4 idiomes)

          

S'ha realitzat el projecte tècnic de la ruta dels dólmens de Capmany,per 
incloure com un nou itinerari

Famtrips i presstrips atesos, organitzats pel Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona o per l’Agència catalana de Turisme.2: Revista Wandern Suïssa, 
entrevista Programa la Tarda, Xarxa de comunicació local

Presència a fires de senderisme europees:

Stand Fiets end Wandelbeurs (Holanda) conjuntament amb ACT

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

Número de grups de coneixement: 2. Turisme comunitari i grup Urdaibai

Número de ponències: 1. Universitat de Girona

Reunions  de  coordinació  de  les  diferents  comissions  del  Consell  Dinamitzador
d’Itinerànnia:

1  reunió de la Comissió política i executiva
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5 reunions del Comitè de pilotatge

Resultats de l’impacte econòmic durant l’any 2013 dels paquets turístics que s’han 
venut a través d’operadors internacionals :

Venda de mapes cartogràfics de l'Alpina 2013.

Alt Empordà: 1414 unitats i 27 descarregues digitals

Ripollès: 530 unitats i 32 descarregues digitals
Garrotxa: 562 unitats i 23 descarregues digitals

Estimació gent que utilitza Itinerànnia: 64.700 persones

15% increment de presència d'agències de viatges catalanes respecte a 
l'any 2012

Estimació de negoci generat  per senderisme 3.263.645€* (increment 
121% respecte l'any passat), correspon a l'Alt Empordà  894.500 €

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

Camí Natural de la Muga

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

El  recorregut,  d’aproximadament  42km,  uneix  els  Pirineus amb la  Mediterrània,  i   permet
descobrir el bosc de ribera o practicar activitats com la pesca, el cicloturisme i el senderisme.
Passa pels termes municipals de Sant Llorenç de la Muga, Boadella i Les Escaules, Darnius,
Pont de Molins, Cabanes, Peralada-Vilanova de la Muga i Castelló d'Empúries. Aquest traçat
completa i amplia la primera fase del Camí Natural que es va fer de Castelló d’Empúries a
Empuriabrava a la desembocadura de la Muga. Aquest tram a partir d'aquest 2013 mantingut
pel Consell Comarcal.

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

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

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

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

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

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

El 18 d’octubre de 2011, el Consell  Comarcal va acceptar del Ministeri de Medi Ambient i
Medi Rural i Marí MARM, el lliurament de les obres del Camí Natural de la Muga, assumint la
competència per al manteniment, la conservació i la gestió d’acondiciament i millora del camí.

Durant el 2012, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà conjuntament amb els ajuntaments de
Sant Llorenç de la Muga, Boadella i les Escaules, Darnius, Pont de Molins, Llers, Cabanes,
Peralada i Castelló d’Empúries varen redactar el protocol de manteniment i gestió d’aquest
camí.

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

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

El Camí Natural s’inclou a la xarxa Itinerànnia.

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

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

Durant  aquest  2013,  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  ha  realitzat  les  actuacions
següents:

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

A partir de les incidències detectades, s'ha hagut de contractar una empresa per desbrossar
tot el camí tres cops per mantenir-lo transitable  .

Per altra banda el foc que el mes de juliol del 2012 va cremar a l’Alt Empordà va afectar el
tram de Pont de Molins fins a Boadella del Camí Natural de la Muga. Aquest tram es va haver
de tallar i  el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, va assumir les obres de
reparació d'una part important d'aquest tram amb un valor de 74.746,26 €, el gener de 2013
varen finalitzar totes les obres dels danys  i va poder ser del tot transitable. El Consell va
assumir la primera neteja del camí i les obres de l'última passera cremada, al Molí de Can
Michael.

En quan altres infraestructures s'ha fet un pas alternatiu al Camí Natural a l'últim tram de Sant
Llorenç, que permetrà l'accés directe al poble . 

En  quan  a  promoció,  a  part  de  la  difusió  habitual,  aquest  any  s'ha  gravat una  càpsula
televisiva. El passat 26 de novembre, es va coordinar la gravació sobre el   Camí Natural de la
Muga. Aquesta oportunitat va ser facilitada per la col·laboració que aquest any té el Patronat
de Turisme Costa Brava Girona amb la productora Vulcania vinculada a TV Olot. En aquest
sentit, el Patronat ha posat a disposició dels Consells Comarcals la coordinació d'aquestes
càpsules i es va creure convenient dedicar-ne una a fer difusió del Camí Natural de la Muga. 

Aquesta càpsula televisiva serà de 5 minuts i s'emetrà per la xarxa de televisions locals de 
Catalunya.

Rutes de cicloturisme a l'Alt Empordà

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

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

Aquest  plànol-guia  s’ha  distribuït  a  les  oficines  de  turisme,  parcs  naturals  i  empreses
especialitzades i, també, serà un dels materials de promoció que es portaran a les fires.

PIRINEXUS

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà va participar durant el 2012 en el desenvolupament del
projecte de Xarxa transfronterera de vies verdes a Catalunya, PIRINEXUS. El Consorci de les
Vies Verdes de Girona, va actuar com a cap de files en el projecte i va aconseguir un ajut
FEDER per a la realització d'aquest projecte.

Aquest 2013 es va presentar la ruta Pirinexus: www.pirinexus.com  que transcorre 55 km per
a l’Alt Empordà i enllaça amb la xarxa Itinerànnia.

Promoció dels productes culturals.

A partir de l'estudi per a la creació d’un nou producte turístic basat en rutes dels Pirineus
Comtal a l’Empordà, durant aquest 2013, s'ha treballat en l'inventari i en els desenvolupament
de  les  actuacions  que  es  presentaran  al  llarg  del  2014  de   productes  culturals  a  les
comarques de l'Alt i el Baix Empordà relacionats amb els recursos medievals de l' Empordà.

Valorització dels productes gastronòmics, enològics i agroalimentaris 

El Consell Comarcal de l’Alt i el Baix Empordà estan portant a terme a dinamització de la
marca de garantia “Producte de l’Empordà” on s’inclou la botifarra dolça, la ceba de Figueres,
els brunyols i l’arròs de pals.
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A continuació es detallen les actuacions que s’han realitzat al llarg d’aquest any 2013.

1. Incorporació de nous productes a la marca de garantia.

Al  llarg d’aquest  any,  s’han realitzat  gestions  per  incloure  nous productes a  la  marca de
garantia. S’ha incorporat la poma de  relleno de Vilabertran i dos productors de recuit, i en
procés d’acceptació a Marques i Patents  de la gamba de Palamós.

Pel que fa a altres productes, s’està en procés de negociació amb l’oli, el vi, les cireres i la
Poma de Girona.

Pel que fa a la poma de relleno de Vilabertran la gestió del producte es realitza a través de
l’Associació Els Xiprers de Vilabertran i pel que fa al recuit, els dos productors adherits són
Mas Marcè de Siurana i el Recuit de Fonteta.

Pel que fa a l’Oli, s’han fet  reunions amb el President del Consell Regulador de l’oli i han
signat l’adhesió però abans d’iniciar el procés de sol·licitud oficial volen tenir la certificació de
DO definitiva de la UE. Preveuen que a finals d’any 2013 l’obtindran.

Pel que fa al vi, es va presentar la proposta al Consell Regulador de la DO Empordà i la van
valorar positivament. Ens van comentar però que havien de consultar als seus serveis jurídics
per saber si podien posar l’etiqueta de la marca de garantia a l’ampolla ja que pel fet de ser
denominacions d’origen els limitaven molt què poden posar a l’etiqueta i què no.

Pel  que  fa  a  Cireres,  s’ha  contactat  amb  l’alcalde  de  Terrades,  com  a  representant  del
producte i ens proposa que hi entrin productors de Terrades, Llers i Boadella, falta que ens
enviïn la proposta de reglament

Pel  que  fa  a  l’IGP Poma de  Girona,  es  va  contactar  amb  el  representant  de  l’empresa
Empordà Fruit de Sant Pere Pescador,  a proposta de l’ajuntament de Sant Pere Pescador i
ens van dir que estan interessats, i que en parlaríem un cop acabada la recollida de la poma.

Pel que fa a la  Gamba de Palamós es troba en procés de certificació.  De moment,  s’ha
obtingut el vist-i-plau favorable de la Generalitat per correu electrònic i s’està a l’espera de
rebre’l de manera formal per tal d’enviar tota la documentació a Marques i Patents de Madrid.

2. Assistència a fires

Des de la marca de garantia s’ha assistit a les fires locals següents:

Fira de la Botifarra dolça de Salitja (La Selva)

Els dies 2 i 3 de febrer, la marca de garantia “Productes de l’Empordà” va ser present a la 16a
Fira Festa de la Botifarra Dolça de Salitja. Els organitzadors de la fira van decidir enguany triar
l’Empordà com a territori convidat i durant la IV Nit Gastronòmica, que va tenir lloc el dissabte
2 de febrer,  es va poder degustar gelat  de botifarra dolça amb galeta de poma, ofert  pel
col·lectiu de cuina empordanès La Cuina del Vent. 
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L’endemà, a la fira de productes es podia visitar l’estand de la marca de garantia “Productes
de  l’Empordà”,  on  s’oferia  informació  de  la  marca,  globus  per  a  la  mainada  i  fullets
promocionals turístics de la destinació.

Fira de l’acte de presentació de la Campanya Gastronòmica Pals i la Cuina de l’Arròs

El dissabte 16 de març es va presentar a Pals, la Campanya Gastronòmica “Pals i la Cuina de
l’Arròs”; campanya gastronòmica del Baix Empordà que té l’arròs com a plat principal i que es
podia degustar fins el dia 12 de maig als restaurants de la població. Enguany celebrava la
seva XX edició.
Durant la presentació de la campanya, es podia visitar l’estand de la marca de garantia i es
repartien també globus de la marca per als més petits.

Fira Firagri de Figueres

La marca de garantia Productes de l’Empordà també va participar amb un estand propi en la
dotzena edició de Firagri que es va celebrar els dies 8, 9 i 10 de març a Figueres. En aquest
marc, es va fer una degustació de tres productes inclosos en aquesta marca (l’arròs de Pals,
els brunyols de l’Empordà i  la botifarra dolça) que van anar a càrrec del Molí  de Pals, la
pastisseria Parc Bosch de Figueres i la carnisseria Marcel Puigmal de Vilafant. En aquesta fira
es van vendre 1.500 tiquets de degustació d’aquests productes.

La Sega Tradicional de l’Arròs de Pals

El 19 d’octubre, es va celebrar la sega tradicional de l’arròs a Pals. L’acte va tenir lloc al Mas
Carles i va comptar amb la realització de nombroses activitats: l’explicació del procés evolutiu
de l’arròs, una exposició de fotografies antigues, una trobada de tractors, la tradicional sega
de l’arròs, tallers de manualitats i una arrossada popular, entre d’altres.
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En el context d’aquesta festa tradicional i popular, es podia trobar informació  dels productes
que formen part  de la  marca de garantia  “Productes de l’Empordà”  i  on comprar-los.  Els
productes que formen part  de  la  marca de garantia  són:  l’arròs  de Pals,  els  brunyols de
l’Empordà, la ceba de Figueres, la poma de relleno de Vilabertran, el recuit i la botifarra dolça.

Fires nacionals i internacionals

Per altre banda els dos Consells Comarcals de l’Empordà han participat a diferents accions
de promoció del territori sota la marca Costa Brava i també s’ha fet difusió de la marca de
garantia a través del fullet de Productes de l’Empordà. 

3. Altres accions de promoció

Acció de promoció del centre comercial Corte Inglés dels productes de qualitat
Els productes inclosos a la marca de garantia Productes de l’Empordà van ser presents en
una  acció  promocional  que  es  va  fer  al  centre  comercial  El  Corte  Inglés  de  l’avinguda
Diagonal de Barcelona. La promoció, emmarcada en la Mostra de Productes de Catalunya, va
tenir lloc del 8 de febrer al 9 de març de 2013.

Aquesta acció va consistir en la promoció i venda de productes agroalimentaris de qualitat
d’arreu de Catalunya sempre que es poguessin comercialitzar envasats. Hi van participar 27
consells comarcals, entre ells els del l’Alt i el Baix Empordà. En conjunt, s’hi van exposar i
vendre un total de 1.900 referències o tipus de productes diferents. En relació amb l’Empordà,
hi  van  participar  27  cellers  vinícoles  inscrits  a  la  DO  Empordà,  amb  una  oferta  de  74
referències,  tres trulls  d’oli  de la  DOP Empordà,  que van oferir  tres referències i  un molí
d’arròs de Pals que, igualment, va oferir tres referències.

Els responsables de El Corte Inglés s’han mostrat molts contents de l’experiència que ha
tingut  una  doble  finalitat:  d’una  banda  donar  a  conèixer  els  productes  de  qualitat  que
s’elaboren en terres catalanes i, de l’altra, acostar-los a la gent de Barcelona pel fet que la
gran majoria d’ells són impossibles de trobar en aquest centre comercial  i,  fins i  tot,  a la
capital catalana, on molts ni es comercialitzen.
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Participació al programa Divendres de TV3

Durant  quatre  dies  del  mes de març,  el  programa “Divendres”  de TV3 va emetre el  seu
programa des de Verges. Cada dia, el programa tractava temes diferents i  un d’ells el va
dedicar a la gastronomia i productes locals empordanesos. Van comptar amb la participació
de la cuinera Carme Ruscalleda i dels responsables d’un establiment de restauració local, el
Mas Pi.
En aquest àmbit, i  per ambientar l’espai,  es va muntar una taula on es mostraven alguns
productes representatius de la cuina empordanesa. Així, hi van ser presents els productes
inclosos a la marca de garantia Productes de l’Empordà més els vins de la DO Empordà, l’oli
de  la  DOP Empordà,  el  recuit,  la  poma  IGP Poma de  Girona,  la  botifarra  de  perol,  les
garoines, les anxoves de l’Escala i el peix anomenat gall de Sant Pere.

Inclusió dels productes de la marca al nou espai gastronòmic de Palafrugell

S’ha inclòs els productes de la marca i la identificació de cadascun d’ells amb el corresponent
logotip de la marca al nou espai gastronòmic de Palafrugell ubicat al mateix edifici que l’oficina
de turisme (Av. de la Generalitat, 33).

4.  Presentació  de  la  poma  de relleno de  Vilabertran  i  del  recuit  als  mitjans  de
comunicació.

La incorporació d'aquest nou producte a la marca de garantia es va presentar el dijous 25 de
juliol a l’edifici El Centre de Vilabertran. A l’acte, hi van assistir el vicepresident del Consell
Comarcal  de  l’Alt  Empordà,  Joaquim  Felip;  el  conseller  comarcal  de  representant  a  la
Comissió Turística del Baix Empordà, Joan Trias, i l’alcalde de Vilabertran i diputat provincial,
Martí  Armadà,  així  com els  membres  de  l’associació  Els  Xiprers  que  són  els  promotors
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d’aquest nou producte. En el mateix acte es van presentar els productors de recuit que s'han
incorporat recentment i el nou fullet promocional.

5. Edició del fullet promocional de la marca de garantia.
Com que s’han incorporat nous productes i productors a la marca de garantia, s’ha editat un
nou fullet promocional. La publicació s’ha editat a quatre idiomes i s’han imprès 6.000 unitats. 

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 la web Empordà Turisme.

Coordinació de la gravació d’una càpsula televisiva dels productes de la marca de garantia

El passat dissabte 19 d'octubre a part de ser presents a la Sega Tradicional de l'Arròs de Pals,
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es va coordinar l'edició d'una càpsula televisiva sobre els productes que formen part de la 
marca de garantia Productes de l'Empordà i en concret sobre l'arròs de Pals.

Reportatge sobre la marca de garantia Producte de l’ Empordà

Aquest  any  s’ha  reforçat  la  comunicació  a  nivell  comarcal  de  l’Alt  Empordà  i  dins  dels
reportatges  contractats  a  les  publicacions  gratuïtes  locals  CRAE  i  Mira’m  s’ha  fet  un
reportatge de la marca de garantia i del nou fulletó.

6. Sensibilització de la marca de garantia als restaurants.

S’està  treballant  amb  els  dos  col·lectius   de  cuina  de  l’Empordà:  la  Cuina  del  Vent  (Alt
Empordà) i la Cuina de l’Empordanet (Baix Empordà) per aconseguir la signatura d’un conveni
amb el dos col·lectius de cuina per tal de promoure els productes de la marca de garantia als
restaurants, la visualització del logotip a la porta d’entrada dels restaurants i a la realització
d’una campanya  específica  de  comunicació  i  promoció  del  producte  a  través dels  propis
restaurants.

7. Promoció dels productes en actes institucionals

Es va demanar col·laboració per preparar una cistella de regal amb productes de la marca de
garantia Producte de l’Empordà per l’acte de Pubillatge que és va realitzar el 5 d’octubre a
Ripoll i també és va preparar una cistella de Productes per un sorteig entre les persones que
van proposar un candidat/a als premi Empren, acte organitzat per l’Ajuntament de Figueres, el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l’Associació de joves empresaris de Girona, el Setmanari
de l’Alt Empordà i el Fòrum Imagina.
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Enoturisme

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

Partint del full de ruta per desenvolupar l'enoturisme a l'Empordà, el 2013

1. S’ha signat un conveni conjunt entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el Consell
regulador de la DO Empordà  comprometen-se en la mesura de les seves possibilitats
en tirar endavant les actuacions que derivin d’aquest estudi. 

2. El Patronat de Turisme Costa Brava Girona ha presentat el Club de la Ruta del Vi DO 
Empordà i  els consells comarcals de l’Alt,  el Baix Empordà i el Consell regulador for-
men part de l’Assemblea i del Consell Dinamitzador d’aquest Club. El Patronat esta 
potenciant l’enoturisme com a recurs principal de la Costa Brava i els Pirineus i el po-
tencia pràcticament a totes les accions de promoció que realitza.

3. S’han realitzat diverses trobades entre els Consell Comarcal de l’Alt, el Baix Empordà i
el  Consell  Regulador  del  vi  DO Empordà per  anar  avançant  en cadascuna de les
actuacions i prioritzar,  modificar i realitzar les accions previstes

4. Aquest estudi s’ha presentat als cellers, oficines de turisme i principals ajuntaments de
la  comarca  per  tal  que  puguem  tirar  endavant  les  actuacions  i  aconseguim  els
objectius marcats, amb una acceptació del projecte.

5. S’ha dissenyat el logotip Empordà, camins de vi i a partir d’aquest logotip es farà tot
el material de difusió del projecte.

6. S’ha  editat  el  fulletó  Empordà,  Camins  de  vi,  publicació  que  recull  l'oferta
enoturística de la DO a través de tres rutes per l'Alt i el Baix Empordà. El fulletó, del
qual s'han editat 40.000 exemplars, inclou els itineraris 'El camí del Vi de l'Empordà',
que va de Roses a Capmany;  'El Camí del Vi i el Suro', de Calonge a Cruïlles, i el 'El
Camí d'Enllaç', entre Cruïlles i Roses. 

La publicació promocional inclou les dades principals de prop d'una cinquantena de cellers
inclosos dins les rutes, amb l'adreça, el telèfon de contacte o el web o altres informacions
d'interès com la seva localització o si fan visites.  A banda de la informació vitivinícola, el
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fulletó  destaca  altres  atractius  paisatgístics  o  culturals  d'aquestes  rutes,  com  els  espais
d'interès natural del Parc del Cap de Creus, l'Albera,  les Gavarres o les Illes Medes; els
museus Dalí de Figueres i del Suro de Palafrugell o les Ruïnes d'Empúries, així com la seva
variada i rica gastronomia. 

El fulletó inclou també un mapa amb diverses llegendes que, a banda de senyalitzar les rutes i
els  cellers,  també  referència  la  localització  d'espais  d'interès  paisatgístic;  castells  i
fortificacions o conjunts monumentals; museus i altres informacions d'interès. Finalment, la
publicació també fa una descripció general dels vins empordanesos i d'aquesta terra de vins, i
inclou dos codis QR per ampliar la informació de la DO Empordà i d'Empordà Turisme. 

Els  fulletons,  que  s'han  editat  en  català,  castellà,  francès  i  anglès,  s’han  distribuït  a  les
oficines  de  turisme  de  les  dues  comarques  així  com  en  altres  punts  estratègics  i
esdeveniments de promoció turística. Durant aquest 2013 s’ha distribuït en les més de deu
accions promocionals que han portat a terme entre els Consells Comarcals de l’Alt, el Baix
Empordà i el Consell regulador del vi Empordà.

S’han realitzat quatre jornades de formació d’enoturisme a les oficines de turisme on hi
ha participat una trentena de tècnics de les oficines de turisme 

Les jornades han estat  organitzades per la DO Empordà i els Consells del Baix i  de l’Alt
Empordà. Les dues primeres sessions es varen fer a la comarca de l’Alt Empordà els dies 10 i
12 d’abril , i el 24 i 26 d’abril a la comarca del Baix Empordà .
Les  jornades  consistiren  en  l’explicació  del  Pla  d’Enoturisme  i  dels  fulletons  “Empordà,
Camins de Vi” que donen a conèixer l’oferta enoturística de la DO Empordà, així  com en
mostrar la importància que té l’enoturisme al territori empordanès com a producte turístic que
pot contribuir a desestacionalitzar la temporada turística. Es va parlar sobre la DO Empordà i
els seus vins, es varen visitar cellers inclosos en aquesta Denominació d’Origen i es varen fer
tastos de vins.

-

L’estudi també  ha permès elaborar  part del temari del curs organitzat per l’àrea de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de Figueres, en col·laboració amb l’associació Empordà Turisme,
curs de formació com a dinamitzador de turisme  agroalimentari, subvencionat pel Servei
d’Ocupació  de Catalunya (SOC).  L’objectiu  del  qual  era formar  persones interessades en
aquest nou sector laboral, ja siguin treballadors en actiu o bé persones sense feina. A més a
més el director del curs era el Sr. Màrius Fuertes, l’encarregat de l’estudi d’enoturisme i per
tan ha servit de base pel desenvolupament del curs pels temes relacionat en l’enoturisme.
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Formació i workshop: creació de  paquets turístic

Una vuitantena de persones van participar a la jornada del 17
d’abril  sobre  noves estratègies  empresarials  en l’àmbit  del
turisme, que es va celebrar a la seu del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà (CCAE). La jornada forma part  del programa
Paquet  turístic:  el  treball  en  xarxa  és  una  oportunitat  de
negoci?.  Es  tracta  d’una  iniciativa  organitzada  pel
Departament  d’Empresa  i  Ocupació  de  la  Generalitat
juntament  amb  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà,  els
Ajuntaments de Figueres i Castelló d’Empúries i l’associació

Empordà Turisme amb l’objectiu d’impulsar la creació i la comercialització de paquets turístics,
a partir dels recursos i serveis existents al territori,  com a nova estratègia empresarial per
millorar la competitivitat de les empreses del sector turístic

La jornada incloïa tres ponències: “Marc jurídic de la comercialització de producte turístic”, a
càrrec de Joan Domènec Abad, subdirector general d’Ordenació Turística; “Una experiència
empresarial en la creació i comercialització de producte turístic”, presentada per Jaume León,
director general de l’empresa Tu i Lleida i “El rol de les oficines de turisme en la dinamització
empresarial del territori”,  desenvolupada per Philippe Verdoodt,  responsable de l’oficina de
turisme de Llançà. 

El programa es  va completar  amb un workshop on hi  varen participar una 50 d’agents i
serveis turístics que es va portar a terme el dijous 25 d’abril a Empuriabrava amb la finalitat de
portar a la pràctica el treball en xarxa i el contacte per crear producte turístic a la comarca .

Promoció, assistència a fires, workshops, presstrips, blog trips

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

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

- Abaratir despeses, tant de mostrador com de personal.
- Imatge conjunta sota la marca “Empordà”.
- Imatge de prestigi i qualitat turística. 
- Promocionar la marca Empordà dins el context de la Marca Costa Brava 

Les accions a les que s'ha  participat aquest 2013 són  a la Fira del Ram de Vic, SiTC, Mercat
de Mercats a Barcelona i les accions promocionals a Narbona,  Paris i a Diagonal  Mar i l’Illa
Diagonal.  
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Saló internacional de Turisme de Catalunya, del 19 al 21 d'abril a Barcelona

El Saló Internacional de Turisme de Catalunya és una fira ja consolidada, dedicada al sector
turístic i a un públic tant de caràcter general com professional, que s’ha posicionat com la fira
de referència del sector turístic català.

El  saló  va  oferir  al  visitant  la  possibilitat  de  viure  un  món  d’experiències  amb  activitats
gastronòmiques, culturals i d’oci per a tota la família. Seguint aquesta línia, els dos consells
comarcals van ser presents a l’àrea gastronòmica del Saló de Turisme, una àrea que va ser la
novetat del Saló d’engany i on es va oferir al visitants més de 1000 degustacions de Brunyols
de l’Empordà, producte adherit a la marca de garantia. 

Fira del Mercat del Ram a Vic, dies 22,23 i 24 de març de 2013

La Fira del Ram de Vic és la fira agrícola – ramadera per excel·lència de la comarca d’Osona.
La fira d’enguany ha comptat amb un públic assistent de 100.000 visitants segons dades de
l’organització de la fira. Es realitza en diversos punts de la ciutat repartint així les diverses
àrees temàtiques de la fira: maquinària agrícola, zona ramadera, mostra de turisme, Làctium,
etc. La Mostra de Turisme estava ubicada a la Rambla del Carme, que cal destacar que és un
espai molt cèntric. Cal dir que el dia amb més afluència de públic fou el dissabte, tot i que,
s’esperava més públic del que ens va visitar tant el dissabte com els altres dies de la fira.

El  perfil  de  l’assistent  a  aquesta  fira  era  d’una  persona  que  estava  interessada  i  era
coneixedora  del  nostre  territori.  En  la  majoria  de  casos,  es  tractava  de  client  fidel  i  que
s’interessava pel turisme actiu de la comarca sobretot per les rutes a peu, en bicicleta i els
camins de ronda.

Fira Mercat de Mercats a  Barcelona, dies 18,19,20 d'octubre 

Del 18 al 20 d’octubre la ciutat de Barcelona va tornar a omplir l’Avinguda de la Catedral  des
de les 10 de matí fins a les 20hores del vespre amb el bo i  millor dels productes de mercat.
Segons l’organització aquesta quarta fira gastronòmica ha rebut 260.000 visites durant els
tres dies que ha estat oberta, aquestes dades representen un augment del 5% de visites
respecte l’any passat.  Aquesta vegada se’ns va ubicar més integrats a la fira,  en un dels
“carrers” de principal pas i la conclusió és molt positiva tant d’ubicació global de la fira com la
del Patronat integrada a tots els altres estands. 

Acció promocional al Parc des Expositions de Narbonne, del 8 al 12 de maig
Foire du Printemps és una exposició multisectorial que es celebra a les afores de Narbonne
de  forma  anual  al  Parc  des  Expositions,  aquesta  era  l’edició  41  amb  150  expositors  a
comptant l’àrea interior i exterior. El Patronat de Turisme Costa Brava Girona hi ha participat
per primera vegada i té la voluntat de promocionar els productes turístics gironins en una
ciutat del sud de França connectada amb el TAV amb les ciutats de Figueres i Girona.

Acció promocional al Diagonal Mar de Barcelona, del 6 al 18 de maig 
Del 6 al 18 de maig, l’Agència Catalana de Turisme va reservar un espai circular d’uns 300m2
al  Centre Comercial  Diagonal  Mar  de Barcelona.  L’acció era de gran format de promoció
turística al públic final impulsant la comercialització de Catalunya com a destinació turística a
través de les ofertes concretes del Club Experience, es cercava difondre les ofertes de les
vacances en família i  el  turisme familiar,  estades a la costa i  a l’interior amb activitats de
natura i aventura així com itineraris culturals aprofitant l’eina de realitat augmentada com a
factor innovador de l’acció. El perfil de l’assistent a aquesta fira era d’una persona que estava
interessada i era coneixedora del nostre territori, per aquest motiu no demanava informació
genèrica de la zona sinó municipis i recursos concrets. La informació més demanada foren les
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cales i camins de ronda, rutes a peu, en cotxe i allotjaments pel que fa a l’Empordà. 

Acció promocional a l'Illa Diagonal de Barcelona, novembre de 2013 (15 dies) 
La valoració global és molt positiva. El cost de l’acció i el fet de compartir-la, tenint en compte
l’ interès rebut del públic visitant, fan de l’acció una bona inversió de temps vs. despesa. Cal
recordar  que l’Illa  Diagonal  fa  molts  anys que executa aquestes accions de promoció  no
només turística i que el públic ja n’està habituat i ho valora de forma positiva, el perfil del
públic a més, no és el mateix que altres centres com el de Diagonal Mar on no té res a veure
amb aquest perfil d’ interès real i elevat. 

Per altra banda, s'ha enviat material per distribuir a les fires següents: Navartur a Pamplona,
Salon de Vacances (Brusel.les), Fitur, Fira de la Candelera a Molins de Rei, acció promocional
a Paris.

Dins del projecte Empordà,  també, s’ha prioritzat disposar de material promocional genèric
comú, i  iniciar una campanya de comunicació

Aquest 2013, s'ha assistit al workshop Paris i al Buy Catalunya, a la Seu d'Urgell 

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

Per poder comunicar hem de tenir  clar  la  imatge i  el  posicionament del  territori  i  a finals
d'aquest any s'han establert les bases per iniciar l'estudi de la conceptualització de la marca
Empordà, estudi finançat per l'Ajuntament de Figueres i  que es treballarà conjuntament el
Consell Comarcal de l'Alt i el Baix Empordà.

El  mateix  temps aquest  any s'ha fet  necessari  renovar  la  marca Empordà,  a l'Oficina  de
patents i marques a nivell estatal, marca registrada el 2003.

En quan a material en el marc Empordà hem reeditat el plànol Empordà  (50.000 exemplars):
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 Aquest  2013 s'ha repartit el següent material:
Destinataris Plànol Alt 

Empordà
Rutes 
cicloturístiqu
es Alt 
Empordà 

Plànol 
Empordà 

Producte de 
l'Empordà

Empordà, 
camins de vi

Genèric Alt 
Empordà 
“on tot 
començà”

Itineraris

Empresaris 3800 410 1200 20 300 70

Enviament 
correu

44 44 20 44

Oficines de 
Turisme

13700 5575 5300 175 Repartit des 
del Consell 
regulador

100

Fires 3075 140 1800 300 1100 1050 2760

TOTAL 20619 6169 8300 515 1444 1220 2760

S'ha publicitat al Independant, Cap Catalogne, el Diari de Girona i al Setmanari de l'Empordà

La comunició però va ampliant-se amb nous canals,  sobretot, digitalment.

La comunicació digital es fa a través del web empordaturisme.com en 6 idiomes, el facebook i
el twitter,  i amb l'enviament de butlletins.
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Aquest 2013 s'ha realitzat: 

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

•La web www.empordaturisme.com ha augmentat en:

Visites anuals: 102.745 / + 26,21% que l'any anterior
Visites noves: 80,675/ + 26,56 %
Temps mitja al portal: 3,01 min 
Continguts més visitats:

1 Pagina inicial
2 Parcs Naturals 
3 Agenda
4 Escapades 
5 Camí Natural de la Muga 

Número de pàgines vistes: 317.955 pàgines vistes. Increment respecte any anterior 20%

Dinamització de les xarxes socials:

 Número d'amics al Facebook: 5650 / +123% respecte l'any anterior
 Grup d’edat més habitual entre 35 i 44 anys
 Major part origen: Barcelona
 Número de seguidors Twitter:    2.821/+87% respecte l'any anterior

S'ha atès 59 consultes via correu electrònic i s'han contestat per escrit 44 peti-
cions d'informació.

Projecció dels serveis, projectes i iniciatives que es treballen pel 2014

Durant el 2014, és continuarà participant en els diferents òrgans, comissions i taules de treball
per avançar amb els diferents projectes .

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

En el marc del projecte Empordà, conjuntament amb el Consell Comarcal del Baix Empordà
es treballarà amb les oficines de turisme per desenvolupar el projecte de turisme cultural i
amb els parcs naturals la coordinació de les sortides entre l'Alt i el Baix Empordà. S'editarà el
fulletó de cales i camins de ronda de l'Empordà,  i es finalitzarà el dossier Empordà. Per altra
banda, és continuarà amb la promoció en accions conjuntes, en fires de proximitat i potenciant
el traçat del TGV, s'organitzarà els Instagram Your City a través d'Empordà Turisme i per últim,
amb l'Ajuntament de Figueres es participarà en el procès participatiu de la conceptualització
de la marca Empordà.

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

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