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

L'àrea  de  Turisme  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  s'encarrega  de  la  planificació
estratègica del turisme a la comarca i la seva execució per contribuir a la dinamització del
sector fent de l'Alt Empordà un espai de referència turística i innovador. 

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

L'àrea de Turisme, actualment, disposa d' una cap d'àrea i gerent de l'associació Empordà
Turisme ; una auxiliar administrativa que compagina la seva feina entre el Consell i Empordà
Turisme ;  i  una Agent d'Ocupació i  Desenvolupament Local (AODL) ;  una persona que fa
feines de control i bàsiques de manteniment de la xarxa Itinerànnia  i el Camí natural de la
Muga. Personal al que s'hi ha d'afegir una coordinadora del projecte Itinerànnia -responsable
de les tres comarques participants;  un director de Màrqueting i una responsable dels serveis
de comunicació d'Empordà Turisme, que hi treballen a temps parcial.

Durant el 2016, l'àrea ha desenvolupat els projectes i actuacions següents:

PROJECTES COMARCALSPROJECTES COMARCALS
L'Àrea de Turisme ha basat  el  seu pla  d'actuacions en  l’estratègia de valorització dels
recursos territorials de l’Empordà i en la incorporació d'actuacions sorgides del Pla d’acció
sectorial en l’àmbit del desenvolupament turístic a l’empresa (redactat l'any 2014). Aquest
document estableix un programa de treball per assegurar el desenvolupament de les diverses
iniciatives turístiques existents, les quals dota de contingut incorporant-hi els recursos, nous
elements d’interès, documentació, etc.; facilita la seva gestió (senyalització, manteniment) i
dóna suport a la creació de productes turístics, a través de la implicació de tots els agents
turístics, tant públics i privats. A la vegada, busca sensibilitzar el conjunt del territori envers la
importància d'aquestes iniciatives en quan suposen una nova oportunitat de desenvolupament
local i de creació d’ocupació.  

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

Amb anterioritat aquest pla ja s'havia creat la Taula d'oficines de turisme de l'Alt Empordà per
posar en comú actuacions i coordinar-nos. 

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

Hi ha 19 entitats integrades al Comitè de pilotatge de turisme, a partir d'ara hi haurà ass.
Hostaleria i adrinoc
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Pla de foment del valor turístic dels espais naturals protegits de l'Alt Empordà.     

Una de les actuacions que prèvia aquest pla era la possibilitat d’obtenir un pla de foment.
Finançament provinent de l’impost turístic.

El  pla  redactat  per  l’àrea  de  Turisme  amb  les  aportacions  dels  diferents  ajuntaments
participants es va presentar al Departament d’Empresa i Ocupació i es va obtenir l'octubre de
2015 .

El cost total del projecte és de 625.349,53 €, i la subvenció de 312.674,77 € (el 50%). La resta
dels diners els aporten els ajuntaments on es realitzen les actuacions més importants: el Port
de la Selva, Llançà, Portbou, Peralada, Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador i el Consorci
dels Aspres. Les actuacions més transversals es financen a través de l'impost turístic que rep
el propi Consell Comarcal. 

Aquest projecte preveu fer actuacions a 30 municipis de la comarca. És fruit del treball conjunt
dels ajuntaments,  consorcis  i  Consell  Comarcal de l'Alt  Empordà;  i té el  suport  del  sector
privat, de les associacions Empordà Turisme, Càmpings de Sant Pere Pescador i  Turisme
rural Girona, i dels Parcs Naturals de l'Alt Empordà.

La major part de les actuacions són per a la millora de la pràctica del turisme actiu i natura,
concretament per a la pràctica del senderisme i cicloturisme.

Plànol general de les actuacions als municipis de l’Alt Empordà
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El desembre de 2015 es va començar aquest  pla amb l'adequació, renovació,  ampliació i
connexió  de  la  xarxa  de  senders  i  carrils  bici  d'Empuriabrava  -que  té  amb  un  cost  de
45.976,01 €-.

La major part de les seves actuacions s'estan realitzant  durant el 2016 i el pla s'acabarà l'any
2017.

Les actuacions d'aquest any per al 2016 del Pla de foment del turisme, sumen un import total
de 439.945,58 euros, que són les següents:

• Creació de la ruta de les Aspres i l'Albera: 6.244,08 euros

• Construcció de pas per a vianants: GR92, GR11 i Itinerànnia (el Port  de la Selva):
138.205,70 euros

• Millora d'accés i  senyalització dels  recursos turístics a Peralada.  Creació d'un punt
d'informació turística: 18.000,00 euros

• Millora d'accés i senyalització dels recursos turístics a Peralada. Unificació de les rutes
i els itineraris naturals: 6.000,00 euros

• Senyalització dels recursos turístics de Portbou: 24.321,68 euros

• Execució d'un tram del vial cicable de Sant Pere Pescador a Sant Martí d'Empúries:
55.789,29 euros

• Millores del camí de ronda de la Gola a la Farella (Llançà): 167.254,80 euros

• Proposta  de senyalització  dels  itineraris  «cales  i  camins  de  ronda»  a  la  xarxa  de
senders Itinerànnia (Consell Comarcal): 2.214,42 euros

• Adequació de rutes cicloturístiques a la xarxa d'Itinerànnia i millora de la senyalització
del GR92 (Consell Comarcal): 21.915,61 euros.

Les actuacions pendents pel 2017 són:

• Millores al Camí de Ronda de la Gola a la Farella (Llançà),  

• Adequació de rutes cicloturístiques a la xarxa d'Itinerànnia i millora de la senyalització
del GR-2 .
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PROJECTES SUPRACOMARCALSPROJECTES SUPRACOMARCALS

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

Xarxa de senderisme Itinerànnia. 

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

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

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

En el marc d’aquest projecte, les principals actuacions a destacar per aquest 2016 :

 Participació en 2 comissions polítiques i executives i a 2 comitès de pilotatge.

 La incorporació dels trams que faltaven dels camins de ronda  senyalitzats a la xarxa
d'Itnerànnia 

 La incorporació del Camí Natural de la Muga a la xarxa

 L’Adequació de la ruta dels Aspres (acció subvencionada pel Pla de Foment) per ser
incorporada a la xarxa de senders Itinerànnia

 S’han realitzats els estudis tècnics per a l'adequació de l'eix ciclista Figueres-Roses i el
de la ruta Peralada-Serra d'Altrera amb col.laboració dels Serveis Tècnics del Consell
Comarcal

 S’ha realitzat projectes tècnics d’itineraris als municipis que ho han sol.licitat: Maçanet
de Cabrenys, Torroella de Fluvià, 4 refugis, i pre-projecte de la dels ruta estanys a la
Jonquera.

 S'han coordinat les feines relatives a la seva conservació per garantir un bon estat dels
camins.  Realitzant  reunions  periòdiques  per  tal  de  solventar  els  problemes  més
immediats: camins tallats, desperfectes, canvis de senyalització...
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 Nombre de reunions amb els agents del territori: 8

 6  Reunions  d'organització  i  seguiment  del  manteniment  de  la  xarxa  de  senders
d'Itinerànnia a l'Alt Empordà; 2 Reunions - visita sobre el territori per comprovacions in
situ; 

 Noves incidències detectades: 59 

 Incidències solucionades: 38 

De les quals del Camí Natural de la Muga:

Camí Natural de la Muga

Trams arrenjats i millora del terreny
1,5 km Boadella-Escaules Sant Llorenç

Trams desbrossats

  

 Número de famtrips realitzats: 4 Agrotravel, Turebe, Acave i Costa Brava Centre

 Número de presstrips realitzats: 1 Hiking mitjans anglesos 

 Número  de  workshops  realitzats:  2Buy  Catalunya,  Jornades  interpirineus,  Congrés
ecoturisme Daimiel

 Número de fires: Btravel, Wtravel market

Fruit de la participació a aquests actuacions s'ha contactat amb 5 operadors per
a la  creació de  paquets  a demanda i  demanen propostes,  i  contacte  amb  
agències que ja tenen productes i amb qui es fa seguiment del manteniment  
dels traçats de les rutes que proposen: Inntravel, Ruta Solar, Terres des Andes, 
Arts et vie, Comptoir des Voyages.
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 S’ha  contactat  amb  8  agències  contactades  per  oferir  paquets  a  la  web
Itinerànnia:  Sportravelling,  Touring  Catalonia,  Trek  and  ride,  Trekking.cat,
Trescàlia, Pirineu Emoció, Pedratour, Costabrava verdhotels i turisme actiu.

 Presentació del  projecte Itinerànnia a grups que volen conèixer  l’experiència de la
creació i promoció de la xarxa de senders: 

◦ Jornades de Turisme i Mobilitat Sostenible - Tremp

◦ Jornada pel màster de la UB de desenvolupament local - Llocalou

◦ 1er encuentro de Turismo en el Valle de Ambroz-Hervás

◦ Jornada Altres Valors Forestals - Castell de Montesquiu

 S'ha contractat la realització d'un nou lloc web i es mantenen actives les xarxes socials
amb les que opera Itinerànnia.

www.itinerannia.net

 Número de pàgines vistes:194.903

 Número de propostes d’itineraris proposats incorporant tots els idiomes que ja estan
fets: veure al web

 Número de visites al web 2016:43.237 persones 

Nº de baixades de l’aplicació per smartphones:Al voltant de 4000 

Xarxa Pirinexus     

de cicloturisme. A través de l’Alt Empordà 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.

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

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

Participació a la taula de tècnics de turisme 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.

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

Per això, es manté aquesta línia d’actuació convertint-la en estratègica, d’alta prioritat per a la
consolidació d’un model turístic comarcal que atregui un turisme de qualitat i més sostenible i
integrat.
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PROJECTES EUROPEUSPROJECTES EUROPEUS
Estem treballant en 4 projectes europeus, tres d'ells ja s'estaven treballant des del 2015.

Dos ja hem presentat convocatòria (FEDER i PECT) i estem treballant ens dos POCTEFA que
està previst que surti la convocatòria per aquest novembre de 2016.

Cal destacar que per treballar aquests projectes, el fet de disposar del pla estratègic propi i
consensuat  amb  els  agents  del  territori   (públics  i  privats),  així  com  tenir  una  xarxa  de
contactes, ha facilitat poder estar preparat per preparar les candidatures i  buscar socis.

FEDER

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

De les 15 propostes presentades inicialment pels ajuntaments, aquells que han complert la
normativa marcada per l'ordre i els criteris de projecte global han sigut 9, totes són obres
relacionades amb la millora del patrimoni pel seu desenvolupament turístic sostenible  i  un
projecte global de senyalització i digitalització dels recursos patrimonials. Les obres que es
realitzen son en els municipis de Colera, Maçanet de Cabrenys, Navata, Portbou, Roses, Sant
Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià i Vilafant, hauran de finançar el 50%
de les iniciatives que es desenvolupin en el seu terme municipal  i una part de la coordinació
del projecte.

A més es presenta un projecte global, necessari per donar sentit el projecte de Digitalització i
senyalització dels recursos patrimonials que inclou els 68 municipis de la comarca,

L'import total del projecte és de 1.827.025,93 €, i en el cas que s'obtingui l'ajut potser de fins el
50%. Les actuacions estan previstes del 2017 al 2020.
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DESPESES (per fnalitat) Euros

A1 Digitalització i senyalització recursos patrimonials 113.625,00
A2 Centre interpretatu Llagut Català - Colera 152.677,00
A3 Connexió carrer Hospital i Torre Carlina - Maçanet Cabrenys 57.464,95
A4 Plaça de Sant Antoni i senyalització - Navata 145.061,00
A5 Accés monument Walter Benjamin i espai natural Abrera marítma - Porbou 251.393,60
A6 Entorn muralla ponent de la Ciutadella de Roses - Roses 294.283,04
A7 Entorn Monestr St. Miquel de Fluvià - St. Miquel de Fluvià 63.666,43
A8 Millora carrer del Mar - Sant Pere Pescador 402.812,86
A9 Bosc de la ribera, zona illa de l'Albanyà - Torroella de Fluvià 99.000,00

A10 Rehabilitació del Mas de Palol Sabaldòria - Vilafant 142.167,05
A11 Coordinació i gestó de l'operació 87.687,50
A12 Comunicació, publicitat, informació 17.187,50

TOTAL 1.827.025,93
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PECT

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

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

Per tal d'estructurar eficientment les accions incloses en aquesta operació, s'han estructurat
en un gran projecte,  que té tres grans línies d’actuació:  Xarxa de Camins Intel·ligents i
Accessibles,  Patrimoni Obert, i Open Tourism. Les dues primeres inclouen una etapa de
diagnosi, una de identificació d'usos i possibles millores, una etapa d'execució, una  altra  de
creació  de  productes  i  finalment  una  de  màrqueting  intern  i  promoció.  La  tercera  línia
persegueix  reforçar  i  consolidar  les  estructures  de  governança  i  d’innovació  de  les
destinacions turístiques, i la creació d’un sistema intel·ligent de presa de decisions i gestió de
les  destinacions.  A continuació,  es  detallen  les  accions  a  desenvolupar  per  a  cada  línia
d’actuació.

Xarxa de Camins Intel·ligents i Accessibles: 15 accions 

 Diagnosi: Estudi de diagnosi de la situació de les xarxes i itineraris existents;
Estudi del perfil i preferències dels mercats emissors.

 Usos i millores en la xarxa i els circuits: Identificació de nous circuits i itineraris.
Identificació de nous valors i recursos en el territori; Estudi i projecte tècnic de
connexió de xarxes; Estudi i projecte tècnic de circuits comarcals.

 Execució de la connectivitat i els nous usos: Execució del projecte de connexió
de  xarxes;  Execució  dels  projectes  de  circuits  comarcals;  Estudi  per  a  la
identificació d'espais per ser adaptats com a estació de serveis per als usuaris.

 Creació de nous productes: Disseny de productes territorials i temàtics; Creació
de paquets turístics estrella per a ésser comercialitzats.

 Accions  de  màrqueting  intern,  promoció  i  suport  a  la  comercialització:
Benchmark i  networking; Workshops i  sensibilització; Pla de promoció per a
cada  un  dels  productes  creats;  Edició  de  materials  promocionals;  Accions
promocionals (Fam-trips, press-trips, blog-trips).

Patrimoni Obert: 13 accions

 Diagnosi: Diagnosi dels inventaris de recursos i atractius patrimonials; Estudi
del perfil i preferències dels mercats emissors.

 Desenvolupament i millores en els elements i itineraris patrimonials: Selecció
de nous espais i recursos patrimonials amb potencial turístic; Creació de noves
propostes temàtiques i territorials; Establiment de contactes amb propietaris.

 Execució d'accions vinculades amb el patrimoni: Execució dels  projectes de
posada  en  valor  dels  espais  i  recursos  patrimonials  seleccionats;
Implementació de noves tecnologies per a la interpretació del patrimoni.

 Creació de nous productes: Disseny de nous productes turístics territorials i
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temàtics; Creació de paquets turístics estrella per a ésser comercialitzats.

 Accions  de  màrqueting  intern,  promoció  i  suport  a  la  comercialització:
Benchmark i networking; Workshops i sensibilització; Pla de promoció per cada
un  dels  productes  creats;  Edició  de  materials  promocionals;  Accions
promocionals (Fam-trips, press-trips, blog-trips).

Open Tourism: 25 accions

 Diagnosi: Identificació  de les  iniciatives  i  estratègies  d'innovació  oberta i  de
governança  a  les  comarques  gironines;  Recopilació  i  anàlisi  dels  plans
estratègics de les entitats municipals i comarcals; Identificació i contacte amb
les empreses, agrupacions i clústers empresarials del sector; Estudi per a la
identificació de necessitats i reptes organitzatius, de governança i d'innovació

 Millores en la governança de les xarxes i destinacions: Definició d’un model de
governança per  a les  destinacions;  Identificació  de casos d’èxit  del  territori;
Benchmarking d'altres destinacions; Estructuració i connexió de les plataformes
de treball a diferents nivells territorials i en funció de diferents àmbits temàtics.

 Millores  en  la  innovació  oberta  de  les  xarxes  i  destinacions:  Definició  d’un
programa d'innovació oberta per a les destinacions; Identificació de casos d'èxit
del territori; Benchmarking d'altres destinacions; Creació d'una oficina de suport
a  la  innovació  (Innovation  Lab)  i  implementació  d'un  programa  d'iniciatives
d'innovació oberta

 Sistema intel·ligent de presa de decisions i gestió de la destinació:  Disseny i
creació d'una interfase per als usuaris (turistes) i una altra per a destinacions;
Disseny d'estratègies de recollida d'informació de l'usuari; Disseny d'un sistema
d'indicadors; Disseny d'estratègies d'interacció amb l'usuari; Estudis d'impacte;
Disseny  de  processos  i  protocols  per  a  l'actualització  continua  del  sistema
intel·ligent.

 Accions de comunicació: Accions de promoció dels programes de governança;
Accions de promoció de les estructures i programes d'innovació oberta; Accions
de  promoció  del  Sistema  intel·ligent  de  presa  de  decisions  i  gestió  de  la
destinació.

 Seguiment  i  coordinació:  Constitució  d'una  comissió  tècnica  de  seguiment;
Constitució d'un consell assessor estratègic; Implementació de taules de treball
de seguiment temàtiques i territorials; Elaboració de documentació tècnica i de
justificació del projecte.

El  pressupost  i  el  detall  del  cofinançament  previst  de  la  operació  de  l'Alt  Empordà és  el
següent:

 Pressupost elegible de la operació: 306.033,00 €

 Pressupost total (IVA inclòs): 340.433,73 €

D'aquest pressupost total ja hem obtingut la part que ens finançaria la Diputació de Girona, en
el cas que se'ns concedeixi l'ajut de la Generalitat.
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Finançament previst de la operació:

 Finançament propi: 110.908,98 € 

 Finançament previst de la Generalitat / FEDER: 153.016,50€ (50% Iva exclòs)

 Finançament obtingut a la Diputació de Girona: 76.508,25 €

Aquestes actuacions beneficien els 68 municipis de la comarca i estan previstes del 2017 al
2020.

POCTEFA 

BiciTransCat

Després  de  la  bona  experiència  amb  el  Consell  Comarcal  en  la  participació  del
desenvolupament del projecte Enllaç 1, promocionat com a Ruta Pirinexus, el Consorci de les
Vies Verdes ens ha proposat de participar en un projecte Enllaç2 . 

Aquest projecte té com objectiu principal desenvolupar un nou itinerari transfronterer a partir
de  un  nou  tram  ciclable,  amb  enllaços  intermodals  (accés  al  transport  públic,  TGV,  tren
convencional,  bus,  etc)  que  permeti  la  mobilitat  sostenible,  unint  Figueres  amb  Perpinyà
passant per la costa. 

Aquesta millora ha d’afavorir tan a la població local, com als visitants i inclou actuacions de
difusió de la zona, famtrips, workshops etc. 

 El projecte del Consell Comarcal  és de uns 269.477 euros i, podríem obtenir un 65% de la
subvenció Europea i un 25% de la Diputació, i per tan el Consell hauria d'aportar 26.947,70 €
de 2017 a 2020.

A més a més aquest projecte preveu un pressupost en obres i senyalització que tramitarà el
Consorci de les Vies Verdes i  que estem pendent d’algunes propostes dels ajuntament per
saber el pressupost definitiu.

Les actuacions, si s’obté, es realitzaran de 2017 al 2020

Projecte entre Turisme Rural Girona, el Departament d’Empresa i Ocupació, Gîtes de
France i les tres entitats de promoció comarcal del Ripollès, Garrotxa i Alt Empordà 

Aquest  projecte  s’està  treballant  amb  l’objectiu  de  crear  producte  turístic  transnacional  a
través del turisme rural.

Aquest projecte es interessant  perquè permet obtenir  finançament per dinamitzar producte
turístic  transfronterer  i  promocionar-lo,  i  que les empreses de turisme rural  puguin vendre
producte turístic a la central de reserves de Gîtes de France .
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Projectes 

Marca  de  garantia  «Productes  de  l'Empordà»,  conjuntament  amb  el  CC  del  Baix
Empordà

Es vetlla pel bon ús de la marca i s'han tramitat deu expedients (de nom tècnic «oposicions»)
per protegir aquest segell de qualitat.

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

Endegar les accions que es deriven de portar la responsabilitat tècnica del pla d'actuacions del
CCAE,  i  fer  les  contractacions  i  les  certificacions  corresponents  dels  productors  alt
empordanesos adherits a aquest segell de qualitat. 

S'han fet  dues reunions amb el  Consell  Comarcal  del  Baix  Empordà per  coordinar  el  pla
d'actuacions.

S'han fet dues reunions per preparar i redactar l’acord de conveni ambla: DO del vi, DO de
l'oli, Igp Poma de Girona,  Cuina del Vent i Cuina de l'Empordanet per promoure els productes
i la gastronomia de l’Empordà.

Preparar i participar en les reunions i presentacions organitzades per promoure la incorporació
de nous productes a la marca:  gamba de Palamós, nap negre de Capmany, Conill de Vilafant
etc.

S'han fet accions de promoció de la marca a través d'informacions i anuncis en mitjans de
comunicació.

També s'ha fet difusió d'aquest segell i de les seves novetats mitjançant els webs d'Empordà
Turisme i dels consells comarcals del Baix Empordà i de l'Alt i les xarxes socials on operen. 

Igualment, s'ha treballat en el disseny d'un passatemps promocional dels productes adherits a
la marca, dedicat a la mainada perquè els coneguin de forma amena i divertida.

S’ha organitzat dues actuacions de contacontes de Productes de l’Empordà a la fira de la
poma de relleno de Vilabertran i de la Poma de l’Armentera.

Productors agroalimentaris

Coordinació i  participació en el  cap de setmana  Benvinguts a Pagès (17-19 de juny de
2016).  Des  de  la  Fundació  Alícia  i  l'Agència  Catalana  de  Turisme  es  va  sol·licitar  la
participació, per part del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, al projecte Benvinguts a Pagès
que té com a objectiu promocionar i donar a conèixer els productors locals. I van participar: 8
productors, 14 allotjaments, 5 restaurants.
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Marca Pirineus

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

Clubs de productes del Patronat de Turisme Costa Brava Girona

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

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

Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS)

S'ha participat en l'organització d'una presentació als alcaldes per promoure entre els Parcs
Naturals  de  Cap  de  Creus  i  dels  Aiguamolls  de  l'Empordà  i  el  Paratge  Natural  d'Interès
Nacional  de  l'Albera,  l'obtenció  d'aquest  reconeixement  d'abast  europeu,  que  gestiona  la
Federació  Europarc.  Aquesta  carta  garanteix  un  ús  turístic  del  parc  compatible  amb  la
conservació del territori,  minimitzant els impactes negatius i contribuint al desenvolupament
econòmic local. El treball s'ha fet en dues reunions i un acte de presentació per captar l'interès
del territori a formalitzar la certificació.

Des del comitè de pilotatge de turisme s’ha demanat una nova reunió tècnica per intentar
analitzar les possibilitats per desenvolupar la CETS a tot l’Alt Empordà

Igualment, s'ha participat en els grups de treball de dues jornades per l'obtenció de la CETS
entre el Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, ja que  una part del Parc es dins de
l'Alt Empordà (terme de l'Escala)

Participació en jornades organitzades per ADRINOC
 Participació en les jornades d'anàlisi de la nova línia de treball oberta per part

d'Adrinoc en relació a les activitats eqüestres ( assistència a les jornades de
treball, i participació i col·laboració en informacions i dades sol·licitades).

Aquest estudi s’està fent a tots els municipis de l’Alt Empordà.

 Participació en les jornades d'anàlisi de la nova línia de treball oberta per part
d'Adrinoc en relació al patrimoni de Pedra seca de la comarca ( assistència a la
jornada de treball de Vilanant, i al viatge de treball al Parc Pirineu Català).

Promoció i comunicació
 Material turístic, cada any es reparteixen més de 50.000 exemplars, de material

promocional que editem (oficines de turisme, fires, socis d’Empordà Turisme i
consultes)

Els principal fullets que editem :
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 Plànol Empordà

 Cales i camins de ronda

 Rutes de senderisme Itinerànnia

 Fulletó promocional de visites guiades als espais naturals 

Participació en la reunió d'organització i decisió de les sortides, conjuntament 
amb els responsables dels diferents espais naturals de l'Empordà.

Encàrrec del disseny del fulletó als serveis tècnics del CCAE i contractació de la
seva impressió (5.000 unitats).

Difusió a través dels webs del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i d'Empordà 
Turisme i les xarxes socials on operen de cada acció en concret.

 Fulletó promocional de visites guiades als espais medievals de l'Empordà

Coordinem amb els 25 ajuntaments participants, i amb el Consell Comarcal del Baix 
Empordà, per concertar les visites i els horaris, així com les dades per les reserves.

Encàrrec del disseny del fulletó i contractació de la seva impressió (5.000 unitats).
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En el marc del projecte Empordà, s'ha ajudat a promocionar l'important llegat medieval amb
edificis, pobles i espais  de gran interès de l'Empordà. Alguns compten amb la infraestructura
necessària per ser visitats, i  altres per diferents motius són difícilment accessibles. Per fer
aflorar aquest patrimoni tan important i sovint desconegut, es va  invitar als ajuntaments de
l'Empordà  a  participar  en  la  difusió  d'aquest  llegat  amb una  visita  guiada,  inclosa  en  un
calendari conjunt, escollint un dia concret que els hi fos idoni i establint una proposta per data.

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

Al costat d'aquests monuments poc coneguts, s'ha convidat als altres llocs que ja compten
amb infraestructura regular a realitzar una visita especial pel calendari, o bé a incloure-hi una
de les que programen habitualment. Una altra condició que es va considerar important era que
el preu màxim havia de ser 3 euros perquè es volia que poguessin  arribar a tothom, i que els
visitants repetissin durant tota la temporada.

Difusió de cada acció en concret al Facebook i al Twitter.

 Recopilem  dades per  a  la  creació  d'un  corpus  de  dades  de  tots  els
esdeveniments  importants  anuals  de  la  comarca  que  permetin  treballar  els
dossiers ,contactem amb els ajuntaments i ens relacionats, produïm i redactem
el  text,  tria  de  fotografies,  realització   del  disseny  i  les  traduccions,   dels
diferents dossiers publicats durant l'any:

 Dossier de gastronomia (anglès, francès i espanyol). Format digital.
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 Separata especial per promocionar les fires agroalimentàries de la comarca.

 Dossier d'horaris de museus i centres d'interpretació de la comarca (anglès, francès,
espanyol i català). Format digital.

 Agenda  conjunta  d'esdeveniments,  calendaris  i  fullets  informatius  i
promocionals. 
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 Edició d'un document «Vols conèixer el nostre patrimoni cultural?, en format digital,
amb les activitats que fan els diferents museus, centres d'interpretació de la comarca i
oficines de turisme realitzen de caire cultural: visites guiades, exposicions, activitats
diverses... Se'n realitzen 3 edicions: primavera, estiu i tardor-hivern. 

 Edició d'una recopilació dels principals esdeveniments musicals i artístics de l'estiu.
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EMPORDÀ TURISMEEMPORDÀ TURISME
Conjuntament amb Empordà Turisme es realitzen les principals accions de promoció i difusió.

Cada any s’aprova  un pla d’actuacions, que s’ha realitzat en un 90%

 Catàlegs de paquets turístics d'Empordà Turisme. Recopilació de productes,
preparació dels textos, les imatges i el disseny per la seva elaboració.

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

 Tenim  la  nova  web  Empordà  Turisme,  un  canal  de  promoció  molt  directe,
actualitzat  amb  tota  la  informació  de  la  comarca,  però  destacant  els  socis
d’Empordà Turisme

 Tenim  mes  de  12.000  seguidors  a  les  xarxes  socials amb les  que  opera
Empordà Turisme. 7300 Facebook i 5.300 Twitter 

 Realitzem un butlletí  periòdic  d'informació  d'Empordà  Turisme amb les
activitats, propostes i accions, etc. que desenvolupa aquesta entitat, així com
informacions relatives a temes d'interès pel secor turístic; i a accions, propostes
i esdeveniments que du a terme el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i que són
susceptibles d'interessar a la gent del món turístic. 

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

Aquest 2016 s’ha  participat en:

12  fires  a  pobles  de  la  comarca (Vila-sacra,  Vilajuïga,  Mollet  de  Peralada,  Darnius,
Garriguella, Vilafant, Castelló d'Empúries, Sant Miquel de Fluvià, Pontós, Llers, Viladamat i la
Mostra del vi de Figueres). Com a treball de difusió però també de sensibilització del nostre ric
territori. Potenciant el turisme de proximitat i

Mercat del Ram de Vic (Osona) 

S'hi va atendre a un públic coneixedor de la comarca que demanava rutes a peu i en bicicleta
(cicloturisme); buscava propostes de turisme familiar i allotjament en càmpings. En aquesta
acció es van esgotar els fulletons de cales i camins de ronda.

                               Fira de Sant Llorenç de Bellver de Cerdanya

       Mercat de mercats de Barcelona

Arrels de vi a Barcelona

Mercat d'escapades a Barcelona

Al Workshops Buy Catalunya i al Interpirineus, reunions individuals amb agencies i operadors
de tot el mon

Atenem les demandes dels professionals dels mitjans de comunicació i/o portals web que
volen fer reportatges de punts, elements i/o espais, entre altres, de la comarca, i facilitar-los
informació, textos, contactes i fotografies, responent a les peticions. Destaquem el periodista
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de la Guia Petit Futé, mercat francès. 

Durant 5 dies es va projectar l'estada i les visites per una periodista encarregada de redactar
un capítol sobre la nostra comarca per una nova guia de l'editorial Petit Futé, molt coneguda
a França, a qui  Patronat TCPG va encarregar un volum especial Girona- Costa Brava dirigit al
públic francès.

Promoció de museus i centres d'interpretació     comarcals  

S'ha col·laborat en accions de promoció d'aquests espais, fent difusió de les seves activitats a
la xarxa així com amb l'elaboració del dossier.

Reportatges temàtics a premsa catalana i del sud de França 

Falques de radio a Rac1

Per últim es treballa en la formació i assessorament

 Networking agroalimentari  de  productes  de proximitat  celebrats  a  La Bisbal
d'Empordà ( abril 2016) i Jornada tècnica: Empordà: producte local, territori i
turisme a Figueres ( novembre 2016).

 Jornada de treball per a la creació de producte turístic a l'Empordà a Peralada
(juny de 2016)

 18 i 24 de novembre se celebraran dos jornades més de creació de producte.
Una a Pont de Molins: Turisme rural i activitats naturals; i un a Llançà, Turisme
actiu i descoberta del litoral. ( pendents de realització)

 Assessorament a les empreses i als professionals vinculats a l'àmbit turístic que
ho demanen.

 Assessorament als ajuntaments de l'Alt Empordà en matèria turística.



Les principals fonts de finançament han sigut:

 Pla de foment del turisme 

 Pla Únic d'Obres  i  Serveis  de Catalunya (PUOSC) per  fer  millores  al  Camí
Natural de la Muga i en l'àmbit comarcal de la xarxa de senders Itinerànnia.

 Un  Agent  d'Ocupació  de  Desenvolupament  Local  (AODL)  que  s'encarrega
d'impulsar  l'estratègia  de  valorització  dels  recursos  territorials  de l'Empordà.
Periodicitat semestral i anual. 

 Subvenció al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat  per  organitzar  jornades  tècniques,  incloses  al  Pla  Anual  de
Transferència Tecnològica (PATT).

 Club de competitivitat del Patronat de Turisme Costa brava Pirineu de Girona,
la Diputació de Girona 

 Impost turístic (taxa turística)
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