
ACCIONS DESTACADES I PROJECTES DE L’ÀREA DE TURISME 

Informe d’ocupació d’allotjaments turístics (TDS)  

Ja estan disponibles els últims Informes d’ocupació d’allotjaments turís-
tics de la província de Girona, del mes de setembre i de la 1ª quinzena 
d’octubre, que ens proporciona la plataforma del Tourism Data System. 
Podeu veure i descarregar aquest informe i els dels mesos anteriors en 
aquest enllaç. Si sou un allotjament us animem a participar-hi i així aju-
dar a incrementar l'eficiència de la recollida de dades. 

Programació del Senderisme Guiat  

El passat mes de setembre vam reactivar el programa de Senderisme 
Guiat al Gironès seguint totes les noves mesures de seguretat, i la respos-
ta del públic ha estat molt positiva. Entre el 6 de setembre i el 25 d’octu-
bre hem fet un total de 5 sortides (Puig de Cadiretes de Llagostera, Cor 
de les Gavarres de Sant Martí Vell, Riera del Celrè de Quart, Sèquia Vi-
nyals a Flaçà i Capçalera de l’Onyar a Bescanó) i ens han acompanyat un 
total de 72 participants. A dia d’avui, arran de les noves mesures aplica-
des el 30 d’octubre, hem ajornat la resta de sortides amb la intenció de 
programar-les quan sigui possible). Bit.ly/SenderismeGuiat20 

Assistència a la Taula Tècnica de Turisme  

El passat mes d’octubre es va dur a terme de forma telemàtica la taula 
tècnica de seguiment del sector turístic entre Patronat Turisme Costa 
Brava Girona i les vuit comarques gironines. Els principals temes que es 
van tractar van ser la posada en comú de les inquietuds del sector, la  
valoració de la temporada d’estiu i la definició de l’estratègia i accions 
promocionals conjuntes per als propers mesos.  

Xarxa de senyalització de camins al Gironès  

Des de l’Àrea de Turisme estem treballant en el projecte executiu de se-
nyalització de camins al Gironès segons el nou Manual de senyalització 
de camins no motoritzats de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’un 
projecte emmarcat dins la “Integració i promoció de les xarxes d’itinera-
ris turístics i del patrimoni de les comarques gironines”, i que compta 
amb el suport econòmic de la Diputació Girona.  Si des del vostre muni-
cipi teniu interès en senyalitzar alguna ruta, no dubteu en contactar-nos.  

A MÉS, HEM PROMOCIONAT ELS ESDEVENIMENTS SEGÜENTS: 

FESTIVAL ART I GAVARRES, ESCENARIS, FESTIVAL DE TARDOR DE SANT GREGORI, NITS DE 

CAFÈ TEATRE, FESTIVAL MONAR’T, TEATRE BESCANÓ, FESTIVAL ESPURNES, INUNDART,  TEM-

PORADA ALTA, CUINA DEL BOLET DE LLAGOSTERA, EATRE BESCANÓ, ...I MOLTS MÉS! 

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

Campanya de tardor “Redescobreix el Gironès”  

Des de l’Àrea de Turisme hem posat en marxa la campanya de tardor 
“Redescobreix el Gironès”, amb una inserció d’anuncis a El Punt Avui de 

Girona entre els mesos de setembre i desembre. La campanya va dirigi-
da principalment a un públic local amb l’objectiu de  mantenir la pre-
sencia als mitjans i potenciar el posicionament de la nostra destinació 

entre el turisme de proximitat.  

https://girona.tourism-data-system.cat/
https://drive.google.com/drive/folders/1LBwj32xAHP68yJCewmVOyikJys2U4BHU?usp=sharing
https://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
https://www.youtube.com/watch?v=QXPgHlgDX74

