
MEMÒRIA ANUAL 2017
ÀREA DE TURISME

Justificació 
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.  

Per poder desenvolupar aquest objectiu general es va determinar estructurar el Pla en tres
línies estratègiques:

 Aposta per la sostenibilitat.
 Diversificació de producte i segmentació de mercats.
 Cooperació i treball en xarxa.

D'aquest Pla sorgeixen les línies de treball realitzades aquest 2017 :

1. Connectivitat dels centres històrics i comercials amb les xarxes de 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 d'esdeveniments vinculats als  productes de turisme actiu
8. Agenda conjunta dels principals esdeveniments culturals i artístics
9. Reforçar el programa conjunt d'activitats  organitzades pels parcs naturals
10. Desenvolupament d'un calendari conjunt de jornades i fires gastronòmiques.
11. Base documental online 
12. Taula d’oficines de turisme i centres d’interpretació
13. Promocionar la xarxa de museus i centres d'interpretació
14. Seguiment dels projectes supracomarcals (Marca de Garantia Producte de l'Empordà, 
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Empordà, Itinerànnia, coordinació Consells Comarcals comarques gironines i Patronat 
Costa Brava Pirineu de Girona i participació als clubs cultura, natura i actiu i ruta del vi 
DO Empordà del Patronat de turisme)

15. Identificació de programes d'ajuts i subvencions i xarxes de cooperació.

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

Durant el 2017, aquest pla d'actuacions s'ha concretat en :

PROJECTES COMARCALS
 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 21 entitats integrades al Comitè de pilotatge de turisme.

 Pla de foment del valor turístic dels espais naturals protegits de l'Alt Empordà. 

Una de les actuacions que preveia aquest pla era la possibilitat d’obtenir un Pla de foment
territorial  de  turisme  que  promovia  el  Departament  d'Empresa  i  Ocupació  (finançament
provinent de l’impost turístic)

El projecte “Foment del valor turístic dels espais naturals protegits de l'Alt Empordà, potenciant
el  turisme  actiu  i  sostenible”   redactat  per  l’àrea  de  Turisme   amb les  aportacions  dels
diferents ajuntaments participants  Castelló d'Empúries, Llançà, Peralada, el Port de la Selva,
Portbou, Sant Pere Pescador i  el  Consorci  dels Aspres (Capmany,  Cantallops,  Espolla i  Sant
Climent Sescebes), va permetre obtenir l'ajut  l'octubre de 2015.

Aquest projecte que s'ha portat a terme durant els dos darrers exercicis i ha finalitzat aquesta tardor
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amb la presentació de totes les actuacions realitzades i havent complert plenament amb els seus
objectius. En concret,  ha permès realitzar actuacions de millora a 30 municipis de la comarca i és fruit
del treball conjunt dels ajuntaments amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà. També ha comptat amb
el suport del sector privat com l'Associació Empordà Turisme, l'Associació Càmpings de Sant Pere i
l'Associació Turisme Rural Girona, a més dels Parcs Naturals de l'Alt Empordà.

El  cost  total  inicial  del  projecte  era  de  625.349,53  €,  i  la  subvenció  aprovada  de  312.674,77  €,  que
representa el 50% del total. El 50% restant l'aporten els ajuntaments on es realitzen les actuacions
més importants, és a dir el Port de la Selva, Llançà, Portbou, Peralada, Castelló d'Empúries, Sant Pere
Pescador i el Consorci dels Aspres. Les actuacions més transversals s’han finançat a través de l'impost
turístic  que  rep  el  propi  Consell.  En  aquest  cas  han  afectat  els  municipis  d'Agullana,  Boadella,
Cabanelles, Cabanes, Cadaqués, Cantallops, Capmany, Cistella, Darnius, Espolla, Figueres, la Jonquera,
l'Armentera,  l'Escala,  Lladó,  Masarac,  Mollet de Peralada,  Roses,  Sant Climent de Sescebes,  Terrades,
Ventalló, Viladamat i Vila-sacra. 

Finalment el cost justificat de les obres ha estat de 446.825,50  euros, una reducció deguda
bàsicament a la baixa en les adjudicacions derivades dels concursos públics, però que no ha
perjudicat en el desenvolupament de les actuacions. 

Aquest projecte ha permès fer actuacions a 30 municipis de la comarca i 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 i per tan segueixen el manual de gestió i
d’estil de la xarxa de senders Itinerànnia.

S’ha aprofitat el desenvolupament d’aquestes rutes per redissenyar  les cartelleres, incloure els GR i
els codis QR, en la nova senyalització encarregada segons l’explicat en el projecte Itinerànnia .

La cap d’àrea de Turisme  portava la coordinació de totes les actuacions,  contractacions,
seguiment de la documentació, de les obres i de la justificació, amb el suport de l’auxiliar
administratiu de l’àrea.
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LES ACTUACIONS REALITZADES AQUEST 2017

-Creació de la Ruta dels Aspres i l'Albera Import: 5.597,89 €. Creació d'una ruta circular de
senderisme i cicloturisme en el sector muntanyós de l'Albera d'uns 40 Km, que unirà els pobles
de  Cantallops,  Capmany,  Sant  Climent  Sescebes  i  Espolla,  posant  en  valor  els  elements
d'interès cultural i paisatgístic de la zona dels Aspres i l'Albera. La ruta s'ha realitzat seguint el
model de senyalització d'Itinerànnia.

Resultats obtinguts:

Creació d’una ruta de 43,9 quilòmetres.

Desbrossament de 13,1 quilòmetres nous, la resta ja formaven part de la xarxa de senders.

Senyalització  horitzontal  dels  13,1  quilòmetres  nous,  i  repintat  horitzontal  dels  trams  ja
existents.

Col·locació  de  senyalització  vertical  en  els  encreuaments  de  camins:  21  plaquetes  IT5,  12
banderoles IT1/IT3. Canvi de mapes de les cartelleres municipals amb la nova ruta.

Col·locació de vinils en 10 banderoles ja existents.

En  la  tercera  anualitat  presentem la  factura  de  les  traducció  dels  texts,  ja  realitzada  en
l'anterior anualitat però no certificada.

Ruta de color turquesa

4



MEMÒRIA ANUAL 2017
ÀREA DE TURISME

Fotografies de l'estat de l'espai, instal·lacions o els elements de l'actuació, abans i després
de la realització de l'actuació:

Mostra plaquetes IT5:

    

Mostra banderoles IT1/IT3:

Mostra vinils bicicleta, en trams ciclables a col·locar a les banderoles existents:

Treballs de desbrossament:
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Abans desbrossar                                        Després desbrossar

    

        Abans desbrossar                                              Després desbrossar

 

Abans de col·locar senyalització                         Després de col·locar senyalització
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-  Construcció  de  pas  per  a  vianants:  GR-92,  GR-11  i  Itinerànnia  (El  Port  de  la  Selva).
Import: 72.386,38 €. Construcció d'un pas públic per a vianants, que coincideix en el seu traçat
amb el GR-92, el GR-11 i Itinerànnia, degudament il·luminat, des del pont de la riera de la Selva
fins el pont de la riera de Rubiés.

Resultats obtinguts:

Les obres es troben totalment executades amb excepció de la partida de soterrament de la
línia elèctrica: canvi de pals de suport del cablejat aeri, passar el cablejat pels tubs soterrats
(ja instal·lats) i col·locar la caixa de companyia a la tanca dels veïns subministrats. .  La previsió
és tenir-lo finalitzat a finals de la setmana vinent.

Les obres s’han obert al públic des del mes de juny de 2017, de tal forma que els usuaris en fan
ús des d’aquesta data (fins i tot l’enllumenat públic).

Fotografies de l'estat de l'espai, instal·lacions o els elements de l'actuació, abans i després de
la realització de l'actuació:
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Estat actual de les obres:
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Proposta de senyalització dels itineraris «Cales i camins de ronda» a la xarxa de senders
Itinerànnia.  Import:  1.030,77  €.  Per  tal  de  reforçar  la  localització  d'un  recurs  turístic  tan
conegut com són els camins de ronda de la nostra costa, s'ha  indicat l'inici i fi de cada tram
dels camins de l'Alt Empordà indicats en el fullet de  Cales i Camins de Ronda de l'Empordà,
publicat pels consells de l'Alt i el Baix Empordà. La senyalització segueix el model d'Itinerànnia.

Resultats obtinguts:

S’han  senyalitzat  9  dels  itineraris  que  transcorren  pels  camins  de  ronda  de  la  costa  alt
empordanesa  i que utilitzen la xarxa de senders Itinerànnia, amb un punt d’inici i un final.
D’aquesta manera s’han integrat a la xarxa de senders Itinerànnia, els següents camins de
ronda:

1. De la platja Gran de Portbou a la platja de Colera
2. Del port de Colera a la cala de Port Joan
3. De la platja de Garbet a la platja del port de Llançà
4. De la platja de la Farella a la platja del Port de la Selva
5. De cala Tamariua a cala Fornells
6. De la platja Gran de Portlligat al far del Cap de Creus
7. De la cala Jòncols a cala Calitjàs
8. De la cala Montjoi a la Punta de l'Almadrava
9. De la platja de l'Almadrava al far de Roses

Aquesta actuació està inclosa en el projecte d’ adequació de rutes cicloturístiques a la Xarxa
d'Itinerànnia.  Fase  1,  Figueres-Roses,  Peralada-Serra  d'Altrera,  Itineraris  cales  i  camins  de
Ronda  redactat a octubre de 2016 per l'arquitecta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà,
Sra. Trinitat Bonaterra Batlle.

En aquests moments s’ha executat:

La  col·locació  de  la  següent  senyalització  vertical:  8  pals,  9  plaquetes  IT5,  15  banderoles
direccional IT3.
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Fotografies de l'estat de l'espai, instal·lacions o els elements de l'actuació, abans i després de la
realització de l'actuació:
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-Millora  d'accés  i  senyalització  dels  recursos  turístics  a  Peralada.  Import  5.306,41  € .
Millora de l'accés i de la senyalització dels recursos turístics a Peralada. Col·locació de tres
plafons nous informatius de  les  rutes i  itineraris  que transcorren pel  terme de Peralada i
renovació d'un quart.

Resultats obtinguts:

S'han col·locat  quatre plafons informatius de les rutes i itineraris que transcorren pel terme
de Peralada. Estava previst tres plafons nous, però un cop vist els pressuposts, vam sol·licitar
i se'ns va acceptar reutilitzar un quart plafó informatiu existent al pàrquing de Sant Sebastià.

Els tres plafons nous estan ubicats a l' Av. Constitució,  davant  de les Escoles, i en el nucli de
Vilanova de la Muga. 

Així el visitant té al seu abast tota la informació de les rutes en un sol punt. Conflueixen:
Rutes  en  bicicleta-  Camí  Natural  de  la  Muga,  Pirinexus,  Ruta  dels  Estanys,  Eix  ciclista
Figueres-Roses.  Rutes  senderistes-  Xarxa  de  senders  d'Itinerànnia,  Itinerari  circular  de
Peralada a Cabanes, Camí de Sant Jaume i Ruta de Peralada a la Serra de l'Altrera

 Fotografies 
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- Execució d'un tram del vial ciclista des de Sant Pere Pescador a Sant Martí d'Empúries.
Import: 55.656,21 €. Adequació d'un tram de carril bici a la carretera on es localitzen la major
part de càmpings del municipi de Sant Pere Pescador. El tram adequat té una amplada mitjana
d'1,5m i s'ha completat amb mesures de seguretat. L'actuació té una longitud de 1,236m i ve a
complementar altres trams realitzats en altres actuacions.

Resultats obtinguts:

Els resultats obtinguts són els esperats alhora de redactar el  projecte,  ja que la previsió
contemplava una primera fase de vial ciclable que portava des del punt on s’acabava l’actual
carril bici (alçada Urb. Bon Relax) i fins a l’alçada del Càmping las Dunas. L’amplada del vial
previst era d’1,5 m de mitja aproximada.  

El vial ciclable executat, compleix amb l’amplada i els materials previstos en projecte.

Un cop feta l'obra, es va sol·licitar una millora en la seguretat del vial, que va ser acceptada
pel Departament i que demostra, un cop acabada l'obra que permet als ciclistes transcorre
per aquest vial d'una forma més segura . Aquesta millora ha consistit en la col·locació de
separadors de cautxú en les zones més perilloses del tram de vial ciclable executat . En total
son uns 1170 ml de longitud de vial ciclable.

Fotografies de l'estat de l'espai, instal·lacions o els elements de l'actuació, abans i 
després de la realització de l'actuació:

Imatge alçada Càmping Dunas. Tram final carril bici (abans i després les obres)
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Després de les obres (punt mig tram carril bici)

 

Imatges abans i després de les obres (punt inicial Bon relax)
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Imatges després de la col·locació dels separadors de cautxú 
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- Adequació de rutes cicloturístiques a la xarxa d'Itinerànnia i millora de la senyalització
del GR-2. Import: 31.795,68 €. L'actuació afecta la ruta Eix-Figueres- Roses (22Km), la ruta de
Peralada – Serra d'Altrera (40 Km), la ruta de l'Escala- Empúries del Fluvià (23,5 Km) i el sender
de Gran Recorregut GR-2. S'ha retirat l'antiga senyalització obsoleta i malmesa, i s'ha substituït
per la nova que segueix el model d'Itinerànnia, per així incorporar les rutes a la xarxa general
de la comarca.

Resultats obtinguts:

Aquesta actuació es realitza en dues fases.

En la primera fase es  va executar (1 i 2 anualitat) :
Ruta de Figueres-Roses

L’extracció de 36 pals antics.

La  col·locació  de  la  següent  senyalització  vertical:  37  pals  de  fusta,  7  pals  d’alumini,  94
banderoles direccional IT3, 19  banderoles direccional IT1 i 4 plaquetes.
Ruta Peralada-Serra d’Altrera

L’extracció de 36 pals antics.

La col·locació de la següent senyalització vertical: 26 pals de fusta, 64 banderoles direccional
IT3, 4  banderoles direccional IT1 i 2 plaquetes.

En la segona fase (3 anualitat) :
Ruta de l'Escala (Empúries) al Fluvià

L’extracció de 32 pals de fusta antics i la retirada de 77 plaques malmeses.

La col·locació de la següent senyalització vertical: 22 pals de fusta de 3m d'alçada Ø10, 62
plaques direccionals IT3,  17  plaques direccionals IT1,  10 plaquetes identificativa de punt
geogràfic i 3 senyals tipus IT8.

Reimpressió d´11 cartelleres existents en vinil adhesiu 
Sender de gran recorregut GR-2

L'extracció de 5 pals de fusta antics i la retirada de 13 plaques malmeses.

La col·locació de la següents senyalització vertical: 8 pals de fusta de 3m d'alçada Ø10, 32
plaques direccionals IT3 i 50 adhesius identificatius GR2.

Ha mancat  col·locar  9  cartelleres,  que  estan  contractades  però  no  justificades  i  es
col·locaran en els propers dies.
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Fotografies de l'estat de l'espai, instal·lacions o els elements de l'actuació, abans i després 
de la realització de l'actuació:1a fase

FIGUERES A VILANOVA DE LA MUGA (I)

FIGUERES A VILANOVA DE LA MUGA (II)

VILANOVA DE LA MUGA A ROSES
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PERALADA SERRA D’ALTRERA

RUTA DE L'ESCALA (EMPÚRIES) AL FLUVIÀ
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RUTA DE L'ESCALA (EMPÚRIES) AL FLUVIÀ

    SENDER DE GRAN RECORREGUT GR-2
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- Millores al Camí de Ronda de la Gola a la Farella (Llançà). Import: 194.354,88 € . L'àmbit
del camí de ronda, objecte de les obres disposa d'una longitud de 940,6 m formant part de la
xarxa  de  camins  de  gran  recorregut,  en  concret  del  sender  GR-92.  Neteja,  desbrossament,
senyalització, millora i restitució de les mesures de seguretat del camí de ronda, entre la Gola i
la platja de la Farella. 

Nom de l'actuació:

Condicionament de les mesures de seguretat i millora de l'accessibilitat del camí de ronda de
la Gola a la Farella (Llançà)

Municipi: Llançà

Descripció detallada de les actuacions: 

Neteja, desbrossada, senyalització, millora i restitució de les mesures de seguretat del camí
de ronda, entre la Gola i la platja de la Farella, un total de de 940,60 m afectats.

Resultats obtinguts:

El projecte de  condicionament de les mesures de seguretat i millora de l'accessibilitat del
camí de ronda de la Gola a la Farella, redactat pels Serveis tècnics municipals, s’ha dividit en
dues fases. El març de 2017 va finalitzar l’execució de les obres de la primera fase.

Les actuacions que s’han realitzat en aquesta primera fase són:
1. Adequació de l’accessibilitat a la platja de la Farella, amb instal·lació de sanitaris 

adaptats, passera de fusta per accés a l’aigua, eliminació de graonatges i formació de
baranes.

2. Adequació de l’entorn de la Platja del Moré, amb instal·lació de passera de fusta per 
accés a l’aigua, reordenació i vegetació de l’entorn i formació de baranes.

3. Millora de l’accessibilitat i i proteccions a punta Falconera.
4. Formació d’escala al carrer Paní.

Aquest setembre de 2017 ha finalitzat l’execució de les obres de la segona fase.

Les actuacions que s’han realitzat en la segona fase són:
1. Adequació dels talusos i millora de la seguretat de la zona de la Gola.
2. Adequació de l’entorn entre el carrer Merlet i el carrer Llobregat, reordenació i 

vegetació de l’entorn, millora del paviment i escales i formació de baranes.

21



MEMÒRIA ANUAL 2017
ÀREA DE TURISME

3. Millora del paviment i escales, proteccions i revegetació a l’entorn del carrer Pirineus.

Fotografies de l'estat de l'espai, instal·lacions o els elements de l'actuació, abans i després de la
realització de l'actuació:

1 fase 

1  Platja Farella Eliminació graonatge i actualització baranes

2 Platja Farella Eliminació graonatge i actualització baranes

3  Platja Farella Adequació seveis amb WC adaptat
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4  Platja Farella  Vista general

5  Platja Farella Eliminació graonatge

6.. Platja del Moré Adequació accés incorporació.
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7.. Platja del Moré Adequació accés incorporació.

8.. Platja del Moré Consolidació talús perimetral

9.. Platja del Moré Vista general

10.. Platja del Moré Vista general

11.. Platja del Moré Adequació baranes, paviment i seients.
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12.. Platja del Moré Adequació baranes, paviment i seients.

13.. Platja del Moré Adequació baranes.

14.. Platja del Moré Vista general.
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15. Accés Punta Falconera Paviment accessible i baranes.

16. Carrer Paní Adequació accés, formació escales.
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PROJECTES SUPRACOMARCALS

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

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

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

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

El Camí Natural de la Muga s’ha incorporat a aquesta xarxa.

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

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

Actuacions línia estratègica 1.

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

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

 Realització de base de dades actualitzada de la senyalització vertical de cada comarca
 Bolcatge de dades i informe de resultats de l’estudi de satisfacció d’usuaris. Preparació 

i realització del sorteig i del paquet de regal.
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 Realització dels seminaris sobre la implantació d'estacions trail al territori de la xarxa 
de senders:

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

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

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

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

Actuacions línia estratègica 2.
Generar impacte econòmic vinculat a la utilització de la xarxa de senders

 Creació de productes per a operadors de senderisme internacionals
 Atenció a grups de coneixement, suport a la organització de famtrips,  presstrips i 

blogtrips
 Atenció, recerca i contacte amb agències de viatges i tour-operadors especialitzats en 

turisme de natura a través de workshops, mailings... 
 Formació específica per al sector privat: gooltracking, tallers de creació de productes…
 Gestió del web itinerannia.net , APP Itinerannia i les xarxes socials 
 Suport a la realització dels mapes de l’editorial Alpina amb un nou format, lligat a 

l’aplicació per a dispositius mòbils
 Actualització d’indicadors econòmics per a l’impacte econòmic anual de la xarxa de 

senders.

Actuacions línia estratègica 3.
Impulsar la dimensió social de la xarxa de senders

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

 Realització de ponències
 Tasques de coordinació general:
 Preparació i assistència a les reunions del Consell Dinamitzador d’Itinerànnia: comitès 

de pilotatge, comissió executiva i comissió política.
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 Execució del pla d’accions 2017 i preparació pla d’accions 2018

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

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

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.

Cal destacar com actuacions:

La realització de material  Empordà:  el  mapa, els camins de ronda de l’Empordà i  el  fullet
d’espais  naturals.  Les  tasques que es  realitzen son la  coordinació,  preparació  i  edició  del
fulletó promocional de visites guiades als espais medievals de l'Empordà, Encàrrec del disseny
del fulletó i contractació de la seva impressió (5.000 unitats).
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S'està treballant amb el pla de comunicació EmpordàMapa Empordà
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Fullet de visites als espais naturals
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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.

Es fa difusió d’aquest material i d’aquestes accions a les fires que assistim: Fira de Vic, Mercat
de Mercat, Mercat d’escapades, etc, al facebook i al twitter d’Empordà Turisme, a les oficines
de  les  comarques  gironines,  Palau  Robert,  oficines  de  turisme  de  la  Catalunya  Nord,
ajuntaments de les comarques de l’Alt i  el  Baix Empordà i empreses adherides a Empordà
Turisme.

El mes de març, s'ha fet la jornada de coneixement del territori amb les oficines de turisme de
l'Empordà, on es va visitar el Castell de Púbol. Per altre banda, l'Agència Catalana de Patrimoni
va fer una jornada de coneixement del Monestir de Sant Pere de Rodes i ens va demanar
col·laboració per fer-ne difusió.
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Fullet de visites espais mediavals
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La   marca  de  garantia  «Productes  de  l'Empordà»,  conjuntament  amb el  CC  del  Baix
Empordà

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

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

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

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

S'han fet  presentacions organitzades per  promoure la  incorporació de  nous productes a la
marca:  gamba de Palamós, Fesol de l'ull gros  etc.

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

Es fa 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. 

S'ha realitzat dos networking de productes agroalimentaris un Calonge, el 4 d'abril,  i l'altre  a
Figueres, el 18 d'octubre, on en cadascun d'elles s'ha fet una sessió de formació i s'ha gravat un
vídeo als productors agroalimentaris que hi han participat.    

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

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

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

Benvinguts a Pagès 

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

El 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 EUROPEUS

En la línia de recerca de finançament, estem treballant en tres projectes europeus des de fa
dos anys i ja ens han confirmat l'ajut d'un FEDER, i un  POCTEFA, en el tercer projecte PECT, no
hem estat inclosos però  restem a l'espera que resolguin les  al·legacions presentades.

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 GAH/45/2016, de 7 de març, per seleccionar operacions de
les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix
prioritari  6,  amb  el  projecte  FEDER  Eix  6  Conservació,  foment  i  desenvolupament  del
patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà

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  realitzarà  un  projecte  global,  necessari  per  donar  sentit  el  projecte  de  Digitalització  i
senyalització dels recursos patrimonials que inclou la major part dels municipis de la comarca,

L'import total del projecte és de 1.827.025,93 €, i s'ha obtingut la totalitat de l'ajut que
representa el 50% de les actuacions sense l'IVA. 

Les actuacions es realitzaran del 2018 al 2020.

Les actuacions que es desenvoluparan seran:
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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.
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DESPESES (per finalitat) Euros

A1 Digitalització i senyalització recursos patrimonials 113.625,00
A2 Centre interpretatiu 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 marítima - Porbou 251.393,60
A6 Entorn muralla ponent de la Ciutadella de Roses - Roses 294.283,04
A7 Entorn Monestir 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 gestió de l'operació 87.687,50
A12 Comunicació, publicitat, informació 17.187,50

TOTAL 1.827.025,93



MEMÒRIA ANUAL 2017
ÀREA DE TURISME

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.

Aquest ajut no se'ns ha concedit, però hem presentat al·legació per tal d'intentar arribar a ser
seleccionats.

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

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

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

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

Per això es desenvoluparan tres grans àrees de treball:
1. Es construirà un nou tram de la ruta Euro Velo8,  millorant el desenvolupament d'una 

xarxa de vies verdes, sobretot des de l' estació del TGV a Perpinyà, a l'estació de l' AVE a 
Figueres, millorant l'oferta del transport fronterer sostenible existent.

2. Desenvolupament de nous serveis de mobilitat sostenible i facilitar la cooperació 
transfronterera multi model (mitjans d'accés, informació i desenvolupament d'equips)
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3. Estudiar el comportament dels usuaris en aquests eixos de transport sostenibles 
transfronterers i mesurar l'impacte econòmic de las millores

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

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

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà participarà en el traçat que uneix les estacions de l'AVE de
Figueres amb el TGV a Perpinyà passant per la costa de l'Alt Empordà (Figueres, Peralada, Sant
Pere Pescador, Castelló d'Empúries, Roses, el  Port de la Selva, Llançà, Colera i Portbou), creant
una  ruta  sostenible  per  fer  en  bicicleta  combinable  amb  enllaços  intermodals  (accés  al
transport públic, TGV, tren convencional, bus, etc), i contribuint a la millora del coneixement i
de  la  informació  d'aquests  serveis  de  mobilitat  sostenible,  alhora  que  es  facilitarà  la
cooperació transfronterera, amb la implicació del sector públic i privat de l'Alt Empordà.

El cost de les actuacions que corresponen al Consell Comarcal de l'Alt Empordà es de 269.477,00
dels quals  s'ha obtingut un 65% de la subvenció FEDER, 175.160,05 €, pel període de 2017-2020,  i
es vol cofinançar un 25% de la Diputació de Girona, 67.369,33€   i un 10% de l’impost turístic
2017-2020,  26.947,7.

El pressupost per anys és el següent:

En  data  8  de  novembre  de  2017  el  Comitè  de  Programació  INTERREG V-A  Espanya-França-
Andorra (POCTEFA 2014-2020), ha resolt provisionalment que la nostra candidatura presentada
l'EIX 4, ha estat acceptada en la seva totalitat, amb una puntuació de 89,52.  El Consorci de les
Vies Verdes, com a Cap de Fila, ha d'acceptar aquesta resolució abans de l'11 de desembre.
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CCAE TOTAL 2017 2018 2019 2020 TOTAL

Despeses de Personal 193560 15780,05 63373,3333 63038,7 56509,9133 198702,00
Despeses administratives 14517 797,835 4753 4727,9025 4238,2435 14516,981
desplaçaments 7400 575 2042 2717,35 1766 7100,35
Serveis externs 52500 0 16258 15700 15700 47658
Despeses d’ equip 1500 0 1500 0 0 1500
Infraestructures 0 0 0 0 0 0

269477 17152,885 87926,3333 86183,9525 78214,1568 269477,33
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Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS)

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

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  el  territori,
minimitzant els impactes negatius i contribuint al desenvolupament econòmic local. 

Aquesta carta garanteix un ús turístic del parc compatible amb la conservació del treball s'ha
fet en dues reunions i un acte de presentació per captar l'interès del territori a formalitzar la
certificació.

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)

Des del comitè de pilotatge de turisme s’ha  demanat una impuls per  intentar analitzar les
possibilitats per desenvolupar la CETS a tot l’Alt Empordà i fer una jornada participativa amb el
sector privat .

Participació en jornades organitzades per ADRINOC

Participació en les jornades d'anàlisi i en el desenvolupament 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’ha realitzat a
tots els municipis de l’Alt Empordà.

Participació en les jornades d'anàlisi i desenvolupament 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).
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ACCIONS DE PROMOCIÓ DE L’ALT EMPORDÀ

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

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

Els principal fullets que s'editen estan en el marc de les actuacions explicades i a més aquest
any s'ha fet un fullet genèric de l’Alt Empordà, senzill i pràctic, que mostra una pinzellada
del que hi ha a l’Alt Empordà i que potencia que el visitant consulti la web.

Fulletó genèric:
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Cada any es reparteixen més de 50.000 exemplars, de material promocional que editem (mapa
de senderisme i cicloturisme i material Empordà)

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.
• Separata especial per promocionar les fires agroalimentàries de la comarca.
• Promoció de museus i centres d'interpretació comarcals
• 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. 
• 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.
• 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 mes de 15.000 seguidors a les  xarxes socials.  El qual es nodreix de totes les accions
que anem realitzant l’any i potenciant el territori.

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.

Assistim a fires, mercats i altres accions per promocionar la comarca 
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Aquest 2017 s’ha  participat a les següents fires:

Mercat del Ram de Vic (Osona)

Expovacaciones a Bilbao 

Saló del Turisme de Paris.
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Mercat d’Escapades a Bcn.
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Fira del Cicloturisme de Girona. (Sea Otter Girona)      
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Mercat de Mercats a Barcelona.
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Participació al WORKSHOP CATALONIA TREK FESTIVAL a Roses. El passat 4 de maig l'Agència
Catalana  de  Turisme  va  organitzar  un  workshop  amb  tour  operadors  dels  mercats
internacionals Els agents participants, participaven en un programa de familiarització seguint
per  de  les  activitats  del  Catalonia  Trek  Festival.  El  Catalonia  Trek  Festival,  és  la  Tercera
trobada  senderista  internacional  sobre  l’E12  –  Arc  de  la  Mediterrània,  organitzada  per  la
Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya del 30 d'abril al 7 de maig. El workshop va ser
una  bona  plataforma  per  donar  a  conèixer  Itinerànnia  i  oferir  als  operadors  la  nostra
col·laboració en la elaboració i preparació de productes de senderisme, així com els contactes
d'agències  receptives  especialitzades  per  aquells  operadors  que  prefereixen  fer  la
comercialització  a  través  d'incoming  local.  Es  van  establir  contactes  amb  12  operadors:  3
italians,  4  espanyols,  5  alemanys  i  un  mitjà  de  comunicació  neerlandès  especialitzat  en
senderisme.

Durant els darrers  dies,  hem seguit  en contacte amb les  empreses per  proporcionar-los la
informació que ens demanen i començar a treballar en la concreció dels programes que els hi
agradaria oferir en els nostres destins.

Workshop Pirineus a Toulouse
Reportatges temàtics a premsa

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.  Com per exemple aquest
any un article a El Mundo de los Pirineos. 

Suport a presstrips o famtrips

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

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

S'han realitzat tres presstrip  format per periodistes de diferents mitjans de premsa de tot el
món, que tenen els corresponsals europeus a França i de qui informem als seus països. Han
vingut periodistes de revistes i diaris d'  Alemanya, Anglaterra, França, Brasil, Rússia, Marroc i

47



MEMÒRIA ANUAL 2017
ÀREA DE TURISME

Espanya .

Famtrip,  hem  atès  un   operador  anglès,  de  l'empresa  HF  HOLIDAYS, especialitzat  en
senderisme, que estava molt interessat en portar grups d'anglosaxons a l'Alt Empordà i ha
està  coordinat  per  Itinerànnia.  Un  cop  realitzada  la  visita,  en  la  que  hi  han  participar
ajuntaments  i socis d'Empordà Turisme, ja ha programat un paquet pel seu catàleg de 2018:
De moment començarà per un paquet de “grans grups”. Són grups d’unes 30 persones, incloent
els dos tourlíders. S'allotgen en un mateix hotel durant tot el paquet, a mitja pensió i cada dia
fan senderisme amb desplaçaments amb transfer, si cal. 

Per les rutes més especialitzades demanen també acompanyament de guies locals. Ha estat
molt  satisfet,  la  seva idea és començar amb aquest  producte  estrella  però poder fer  més
endavant productes més específics, per grups més petits, itinerants, productes temàtics….Per
acabar de tancar aquest paquet tornaran al territori, encara un parell de vegades més.

Famtrip, Empordà turisme ha contactat amb l'agència de viatges RUTH Travel, especialitzada
en viatges religiosos, interessada en conèixer el romànic empordanès i la resta de la comarca.

Cal destacar la participació a la Convenció del Grup Europa, organitzat conjuntament amb
Empordà  turisme  amb  la  col·laboració  del  Patronat  de  Turisme  Costa  Brava  Girona,  i
l’Ajuntament de Figueres.  

Aconseguir que es realitzes a la comarca,  va permetre donar a conèixer la comarca a més de
150 professionals, d’agències de viatges de tot Espanya, que van estar allotjats a Figueres tres
dies, se’ls va ensenyar la comarca i  van  poder conèixer l'oferta turística de la comarca a través
d'un workshop entre empreses turístiques de la comarca i aquestes agències de viatges.
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L'àrea de Turisme, actualment, disposa d' una cap d'àrea, una auxiliar administrativa  i una
Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) ; una persona que fa feines de control, i
manteniment bàsic de la xarxa Itinerànnia  i el Camí natural de la Muga. Personal al que s'hi ha
d'afegir una coordinadora externa del projecte Itinerànnia -responsable de les tres comarques
participants al  projecte;

L’Associació  Empordà  Turisme  té  contractat  el  servei  extern  d’un  director  de  màrqueting
responsable de les actuacions de comunicació i promoció.
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