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BUTLLETÍ PER AGENTS
TURÍSTICS i AJUNTAMENTS
DEL GIRONÈS 

FESTIVAL ESCENARIS · NITS DE CAFÈ TEATRE ·  TEATRE BESCANÓ · PESSEBRE

CAN ROSETA · GIMCANA FAMILIAR · SANTS METGES ÉS CULTURA · FESTIVAL

NEU · VISITES AL TREN PETIT · AL GIRONÈS LLEGIM · PORTES OBERTES

MUSEUS · VERMUT MUSICAL ALS ÀNGELS . . . ENTRE MOLTS ALTRES!

A MÉS, HEM RECOMANAT ELS ESDEVENIMENTS SEGÜENTS:

L'equip de l'Àrea de Turisme segueix en formació constant. El
passat 26 de febrer vam assistir al curs d'instamaps a càrrec
de Marc Torres, tècnic de l’ICGC, per conèixer els fonaments
d'aquesta plataforma i implementar-la com a possible eina
de promoció turística dels recursos de la comarca: Camins,
patrimoni, allotjaments i serveis turístics, etc. 

Participem a la formació d'Instamaps

El passat 12 de febrer vam fer una trobada amb el regidor i la
tècnica de promoció econòmica de Quart en la que es va
parlar sobre el potencial turístic del municipi i les accions
que fem des de l'Àrea de Turisme en el marc del conveni en
matèria de promoció turística. Amb aquest ja serien 19 els
municipis del Gironès compromesos amb la destinació. 

Trobada amb l'Ajuntament de Quart 

Coincidint amb l'obertura del confinament comarcal vam
activar una campanya d'anuncis amb el vídeo de la
campanya Redescobreix el Gironès a través de les xarxes
socials que va obtenir més de 14.000 reproduccions. Durant
les setmanes de la campanya també van augmentar un 123%
més les visites a la pàgina web www.turismegirones.cat.

Nova campanya online "(Re)descobreix el Gironès"

RESUM D'ACCIONS GENER I FEBRER 2021 

Actualment la contractació del servei de redacció del
projecte d'adequació de la xarxa de camins del Gironès ja es
troba en fase d'adjudicació. Tenint en compte el gran
nombre de quilòmetres de camins a la xarxa que està
prevista, la primera fase de l'execució del contracte es
centrarà en la cerca de criteris objectius i coherents en el
repartiment de quilòmetres als municipis. En breu els
ajuntaments rebreu més informació al respecte. 

Projecte d'adequació de la xarxa de camins del Gironès

Hem coordinat una visita formativa amb els membres de
l'Associació de Guies de Girona perquè coneguin el
patrimoni de la Muntanya de Sant Julià de Ramis. Aquesta
visita forma part d'una formació més gran que inclou pobles
com Madremanya, Llagostera i Cervià de Ter, per tal que
puguin incorporar aquestes visites en el catàleg de serveis
que ofereixen als clients nacionals com internacionals. 

Jornada de formació amb l'AGG a Sant Julià de Ramis
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