
ACCIONS DESTACADES I PROJECTES DE L’ÀREA DE TURISME 

Àdam Bertran, nou conseller comarcal de turisme  

Àdam Bertran ha posat en valor la feina realitzada els darrers anys i ha 
volgut expressar la seva plena disposició en aquesta nova etapa. Una eta-
pa en la que es treballarà per consolidar la cooperació amb els 27 muni-
cipis i els agents del sector, que és essencial pel posicionament del Giro-
nès com a destinació d’interior de qualitat. 

Nova edició del Catàleg Turístic del Gironès (En curs)  

Seguim treballant en el nou catàleg turístic del Gironès. Es tracta d’una 
publicació essencial per la promoció de la destinació, un material turís-
tic en 4 idiomes que recollirà suggeriments de llocs emblemàtics i d'in-
drets del Gironès, museus, i també experiències recomanades amb les 
empreses turístiques i allotjaments que formen part del club d’empre-
ses compromeses. Si com a agent de la comarca vols assegurar-te que 
la teva empresa hi surt, contacta’ns a turisme@girones.cat. 

Èxit del 2n semestre del Senderisme Guiat  

Dins el programa de Senderisme Guiat al Gironès en els mesos de se-
tembre i octubre hem fet les sortides Resseguint el riera seca 
(Campllong), La pedra de Girona (Girona), El Puig de Cadiretes 
(Llagostera). Totes elles han tingut molt d’èxit. En el que portem d’any ja 
hem portat a passejar pel Gironès a 571 persones! 

Horari d’hivern a l’oficina comarcal de turisme  

A partir de l’1 de novembre l’horari d’obertura de l’Oficina de Turisme del 
Punt de Benvinguda Girona - Gironès serà de 9h a 15h de dilluns a diven-
dres, i de 9h a 14h els caps de setmana i festius. Amb el que portem 
d’any hem atès a 65.500 persones. 

Natura, cultura i Intel·ligència en xarxa (PECT)  

El passat 23 d’octubre  vam assistir a l’assemblea del projecte “Costa Bra-
va Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa”, en el que hi 

participen  les comarques gironines, la Universitat de Girona, Vies Verdes 
i Diputació de Girona, és una iniciativa que pretén connectar les dife-
rents xarxes de camins i posar en valor el patrimoni gironí  de forma sos-

tenible per a de la diversificació, diferenciació i desestacionalització de 
l’oferta turística.  

Web disponible en 4 idiomes 

La nostra pàgina web www.turismegirones.cat. ja està disponible en cas-
tellà, francès i anglès per tal de facilitar que els visitants internacionals hi 

puguin consultar tota l’oferta turística de la comarca.   

A MÉS, HEM PROMOCIONAT ELS ESDEVENIMENTS SEGÜENTS: 

MILESTONE PROJECT, MARXA CLUB POLIESTPORTIU, SALT KAYAK FESTIVAL, FIRA DE SANTA TE-
CLA, FIRA DE TARDOR, FESTIVAL DE TARDOR DE MÚSICA ITINERANT, FIRA INTERNACIONAL DEL 
CISTELL, FIRA DEL PAPER I CARTRÓ, JORNADES GASTRONÒMIQUES CUINA DEL BOLET, GIRO-
CÒMIC, FIRA DEL BOLET, TEMPORADA ALTA, FIRES DE SANT NARCÍS...I MOLTS MÉS! 

Segueix-nos a @turismegirones, ens trobaràs a Instagram, Twitter i Facebook  

http://www.turismegirones.cat
http://www.instagram.com/turismegirones
http://www.twitter.com/turismegirones
http://www.facebook.com/turismegirones

