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BUTLLETÍ PER AGENTS
TURÍSTICS i AJUNTAMENTS
DEL GIRONÈS 

FESTIVAL ESCENARIS · TEATRE BESCANÓ · TEMPS DE FLORS A CAN ROSETA ·

GIMCANA FAMILIAR · SANTS METGES ÉS CULTURA · BLACK MUSIC FESTIVAL ·

VISITES AL TREN PETIT · FESTIVAL STRENES · EXPOJOVE · DIADA DE SANT

JORDI · GEOMAGATALLS . . . ENTRE MOLTS ALTRES!

A MÉS, HEM RECOMANAT ELS ESDEVENIMENTS SEGÜENTS:

En el marc del projecte PECT Natura Cultura i Intel·ligència
en Xarxa s'ha engegat un programa de formació en l'àmbit
de la comunicació digital en el que hi estem assistint
juntament amb la resta d'entitats implicades en el projecte.
El programa inclou un total de 5 formacions entre el 16 de
març i el 18 d'abril.

Participem a la formació sobre comunicació digital

A l'oficina comarcal del turisme del Punt de Benvinguda
Girona Gironès (C/Berenguer Carnicer 3, Girona) hem
començat a fer horari de temporada alta, d'abril a octubre.
Actualment el nostre horari d'obertura és de dilluns a
divendres de 9:00h a 17:00h i diumenges i festius de 9h a 14h.

Nou horari d'estiu a l'oficina de turisme

Del 27 de març al 5 d'abril coincidint amb les festes de
Setmana Santa, i amb l'objectiu d'augmentar la notorietat i
posicionament de la destinació, vam activar una campanya
d'anuncis a través de les xarxes socials amb el vídeo 
 "Redescobreix el Gironès". La campanya es va fer a escala de
Catalunya i va obtenir un abast de més de 19.000 persones i
gairebé 3.000 reproduccions. 

Campanya d'anuncis "(Re)descobreix el Gironès"

RESUM D'ACCIONS MARÇ I ABRIL 2021 

El servei de redacció del projecte d'adequació de la xarxa de
camins del Gironès s'ha adjudicat finalment a l'empresa
Gisfera SCCL. Els quilòmetres totals que inclourà aquesta
xarxa seran 255 km. Actualment des de l'Àrea de Turisme
estem acabant de definir els camins de cada municipi
juntament amb els ajuntaments de la comarca. 

Adequació de la xarxa de camins del Gironès - Fase 2

Ja estan disponibles els últims Informes d’ocupació
d’allotjaments turístics de la província de Girona, del període
de Setmana Santa i en breu la resta d'abril 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 ajudar a incrementar l'eficiència de la
recollida de dades.

Informe d'ocupació dels allotjaments turístics (TDS)

Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Gironès
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