
ACCIONS DESTACADES I PROJECTES DE L’ÀREA DE TURISME 

A MÉS, HEM PROMOCIONAT ELS ESDEVENIMENTS SEGÜENTS: 

PUJADA A PEU ALS ÀNGELS, FIRA TÈXTIL DE SALT, FESTIVAL MÍSTIC, GIRONA TEMPS DE FLORS, 
GIRONA A CAPELLA FESTIVAL, GASTROFLORS, FESTA DE LA CERVESA DE SANT JULIÀ DE RAMIS, 
FESTIVAL ESPURNES DE LLAGOSTERA, FIRA DEL TAP DE CASSÀ DE LA SELVA, SEA OTTER EUROPE 
COSTA BRAVA, BENVINGUTS  A PAGÈS, FESTA REMENÇA DE LA VALL DEL LLÉMENA, ....FESTIVAL IN
-SOMNI, DIADA DEL CASTELL DE CERVIÀ, GIRONA CYCLING FESTIVAL, EMERGENT, FIRA DE TITE-
LLES DE SANT MARTÍ VELL...I MOLTS MÉS! 

Visitants atesos durant el “Girona, Temps de Flors”  

Durant el festival a l’oficina tenim un gran augment de visitants que s’a-
turen al Punt de Benvinguda Girona-Gironès (C/Berenguer Carnicer 3) on 
el nostre equip humà s’encarrega de facilitar tota la informació del festi-
val i promocionar els recursos turística de la comarca. El còmput total de 
visitants atesos enguany va ser de més de 12.500 persones. D’aquestes, 
un 46% venien en parella, un 15% amb amics, 14% grup organitzat, 13% 
en família i 12% soles.  

Nova edició del Benvinguts a Pagès  

Els dies 1 i 2 de juny es va celebrar la 4ª edició  del Benvinguts a Pagès, 
un festival que ofereix l’oportunitat de conèixer de primera mà els pro-

ductors del territori. Del Gironès van participar les següents explotaci-
ons: Celler Ecoccivi (Sant Martí Vell), l’Horta Ecològica Fundació Drissa 
(Campllong), el Mas Borni (Llagostera). També va participar el restaurant 

de Ca La Maria (Llagostera), i els allotjaments  de Can Bonet (Sant Martí 
Vell), Can Jep Llarg (Cassà de la Selva). Finalment, com a activitat com-
plementària es va celebrar la Festa del Batre de Celrà.  

Èxit del 1er semestre del Senderisme Guiat  

Hem tancat el 1r semestre molt satisfets amb les xifres de participants 
del Programa 2019 de Senderisme Guiat. Fins un total de 472 persones 
han estat les que s'han apuntat a passejar pels pobles del Gironès, una 
xifra rècord en l’històric de l’Àrea de Turisme. Després de la pausa de l’es-
tiu, tornem setembre amb 7 sortides més programades per la comarca.  

Participem al Mercat d’Escapades  

Els dies 3, 4 i 5 de maig vam estar presents al Mercat Escapades de Bar-
celona promocionant el territori i posicionant la marca turística Gironès, 
Terra de Passeig. Apostem per la presència a fires perquè creiem que és 
una bona oportunitat per difondre el material editat de la comarca i te-
nir contacte directe amb perfils potencials, especialment públic català. 

Rutes Científiques: Ruta Submergida al Gironès  

El Patronat de Turisme Costa Brava ha iniciat la segona fase del projecte 
de Rutes científiques. En aquesta fase s’han traduït les rutes en els idio-

mes castellà, anglès i francés i s’han fet descarregables gratuïtament 
amb l’objectiu d’ampliar el mercat. Al Gironès, el resultat d’aquesta 
col·laboració va ser la Ruta Submergida, que destaca 6 indrets de la co-

marca que tenen interès curiós o científic. Per veure la ruta feu clic aquí. 

http://www.turismegirones.cat/wp-content/uploads/2019/02/Targeto-Senderisme-Guiat_comprimit.pdf
https://www.surtderecercapercatalunya.cat/rutesturismecientificgirona/

