
ACCIONS DESTACADES I PROJECTES DE L’ÀREA DE TURISME 

El 2019 de l’Àrea de turisme en xifres  

Aquesta any des de l’Àrea de Turisme s’han atès a un total de 70.000 
visitants entre l’oficina del Punt de Benvinguda Girona Gironès i fires on 
hem assistit. S’han signat 18 convenis de col·laboració amb els municipis 
de la comarca, s’han comptabilitzat més d’11.000 visites a la pàgina web , 
s’han enviat més de 40 butlletins als usuaris subscriptors i s’ha arribat als 
9.000 seguidors a les xarxes socials entre Facebook, Twitter i Instagram.   

Mou-te: Senderisme Guiat al Gironès 2020  

L’Àrea de Turisme engega l’11a edició del Senderisme Guiat i proposa un 
programa anual amb 21 passejades guiades per tal de conèixer l’entorn 
del Gironès. El programa inclou sortides de diferents dificultats i com a 
novetat ha incorporat una nova ruta de nivell alt “Divisant la capital” a 
Girona. També s’han recuperat rutes que feia temps que no es feien, 
com per exemple el “Bosc i castell de Cartellà” a Sant Gregori o la “Riera 
del Celrè” a Quart.  Hi ha altres rutes, en canvi, que ja són tradicionals i 
que es mantindran com cada any, és el cas de la sortida al “Volcà de la 
Crosa” a Aiguaviva o “El Puig de Cadiretes” a Llagostera, entre d’altres, pel 
gran èxit que solen tenir entre el públic. Consulteu el programa aquí. 

Calendari d’Esdeveniments al Gironès 2020  

El nou Calendari d’Esdeveniments 2020 recollirà les principals fires, fes-
tes i esdeveniments de tota la comarca del 2020. Un any més, ha estat el 
resultat del treball de l’ Àrea de Turisme i els Ajuntaments de la comar-
ca. La publicació, que té un pràctic format de desplegable, té l’objectiu 
de posicionar la comarca com a destinació de turisme familiar i alhora 
ajudar a desestacionalitzar l’oferta turística al Gironès. 

Natura, cultura i Intel·ligència en xarxa  

De de l’Àrea de Turisme seguim col·laborant amb el projecte “Natura, 
cultura i intel·ligència en xarxa” d’integració de la xarxa de camins de les 

8 comarques gironines, una iniciativa que pretén connectar les diferents 
xarxes de camins i posar en valor el patrimoni gironí de forma sostenible. 
Si com a municipi de la comarca voleu assegurar-vos que les vostres ru-

tes hi surten, contacteu-nos. 

Assistim a la Taula Gironina de Turisme  

El passat 30 de gener vam assistir a la primera trobada de la Taula Giro-
nina de Turisme, una jornada molt interessant per debatre sobre l’oferta 

turística del territori , i on vam tenir l’oportunitat d’escoltar a professio-
nals tant del sector públic com el privat  per compartir experiències i 
punts de vista sobre els reptes que depara el futur.  

A MÉS, HEM PROMOCIONAT ELS ESDEVENIMENTS SEGÜENTS: 

PESSEBRE DE CAN ROSETA, TREN PETIT DE FORNELLS, FESTA PETITA DE SANT JULIÀ DE RA-
MIS, NITS DEL CENTRE DE SARRIÀ DE TER, FESTIVAL ESCENARIS AL GIRONÈS, NITS DE CAN 
GRUART A VILABLAREIX, GIRONA10, FESTA DE SANT ANTONI DE LLAGOSTERA, ...I MOLTS MÉS! 

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

http://www.turismegirones.cat/wp-content/uploads/2020/02/programa_senderisme_guiat_2020.pdf
http://www.instagram.com/turismegirones
http://www.twitter.com/turismegirones
http://www.facebook.com/turismegirones

