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0.1

Atenció turística

Memòria 2021 | Àrea de Turisme

El kit imprescindible per
descobrir el Gironès
Des de l'oficina de turisme durant l'any 2021
hem seguit promocionant i difonent els
materials editat en anys anteriors.
Disposem de totes les publicacions tant en
format paper com també en versió digital a:
> www.turismegirones.cat/catalegs
Guia turística (cat/es/en/fr)

Mapa turístic (cat/es/en/fr)
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0.1

Atenció turística
L'oficina de turisme del Punt de Benvinguda Girona
Gironès s'ha mantingut oberta tot l'any al servei de la
informació i difusió turística de la comarca.
Aquest any s'ha atès a uns 11.000 visitants, una xifra
que suposa un augment del 59% respecte el 2020
però encara molt per sota (-84%) respecte el 2019.
S'ha notat la tendència de creixement del turisme
nacional i l'inici de la recuperació del turisme
internacional que s'havia perdut arran de la
pandèmia.
C/ Berenguer Carnicer, nº 3 17001 Girona

0.2

Perfil visitants (2021)
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Resta Europa
7.7%

Amèrica
4.6%

Castella-Lleó
1.9%
Madrid
6.5%

França
11.2%

Com. Valenciana
5%
País Basc
5.7%

Catalunya
72.4%

Espanya
75.9%

LLOC DE PROCEDÈNCIA

COMUNITAT (ESPANYA)

0.3

Perfil visitants (2021)
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Grup
Amics 4.7%
6.9%

Família
21.9%

Actiu
6.1%

Gastronomia
2.7%

Parella
47.3%

Sol/a
19.3%

AMB QUI VIATGEN

Cultural
91.2%

INTERÈS PRINCIPAL

1.1

Mapa turístic interactiu
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Tots els recursos de la comarca
a un sol clic!
S'ha publicat un nou mapa turístic interactiu, que està
integrat dins la plataforma Instamaps i on s'hi troben
geolocalitzats gairebé 600 recursos turístics.
Una actuació que pretén promoure la desconcentració i la
desestacionalització de l'activitat turística incidint en el
moment de l'elecció de la destinació i essent, en tot moment,
un aparador dels diferents recursos turístics del Gironès per
tal de fomentar un equilibri territorial.
> www.turismegirones.cat/mapainteractiu

1.2

Cicle visites culturals
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Redescobrint el patrimoni
dels pobles del Gironès
S'ha organitzat la primera edició de "Redescobreix
el Gironès" un programa de visites guiades
culturals i gratuïtes a diferents municipis del
Gironès.
L'edició ha comptat amb un cicle de visites a la
primavera i un altre a la tardor, als municipis de
Sant Julià de Ramis, Llagostera, Madremanya i
Cervià de Ter. El guiatge ha anat a càrrec dels guies
de l'Associació de Guies de Girona.

1.3

Senderisme Guiat
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L'èxit de les sortides es
consolida un any més
Durant l'any 2021 s'han programat un
total de 9 sortides i han participat 146
persones.
Unes xifres molt satisfactòries tenint en
compte que degut a les restriccions de la
pandèmia no es va poder iniciar el
programa fins el mes de juny i es van
imposar limitacions en l'aforament.

1.4

Xarxa de camins del Gironès
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Adequació de la xarxa bàsica
de camins
Aquest any, juntament amb l'empresa guanyadora
de la licitació (Gisfera), s'ha dut a terme el projecte
executiu "Adequació de la xarxa de camins del
Gironès:

Diagnosi,

propostes

de

millora

i

senyalització" on s'ha determinat l'estat actual
dels camins i s'ha realitzat la proposta de
senyalització comarcal, amb la perspectiva que
durant el 2022 trobem el finançament necessari
per a la seva instal·lació.
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2.1

Comunicació 2.0
Hem hem actualitzat alguns aspectes de disseny web per tal
d'adaptar-nos a les noves tendències i necessitats dels
usuaris. També hem seguit potenciant la difusió i creació de
continguts a través tant de canals propis com externs:

> Pàgina web amb més de 16.000 visites anuals.
> Enviament de més de 50 newsletters i butlletins periòdics
a un total de 1.550 subscriptors.

> Creació de continguts a altres portals web:
> somcultura.com/blog
> somactiunatura.com/blog
www.turismegirones.cat

> www.gironasecreta.com

2.1

Comunicació 2.0
També hem tingut una presència activa a les
xarxes socials per connectar amb els públics i
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generar-los interès en la destinació.
Comptem amb més d'11.200 seguidors (+12%
respecte el 2020) repartits en les següents xarxes
socials:

> Instagram: 3.235 seguidors (+29%)
> Twitter: 4.031 seguidors (+3,3%)
> Facebook: 3.975 seguidors (+4,4%)

@turismegirones
#turismegirones

La xarxa on més hem crescut ha estat Instagram.

2.2

Reportatge fotogràfic
Aquest any hem fet la contractació d’un
banc d’imatges per l’actualització de l’arxiu
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fotogràfic de l'Àrea de Turisme.
Les localitzacions inclouen els 27 municipis
i els seus principals atractius turístics amb
l'objectiu de disposar de fotografies actuals
i de qualitat per a les diferents plataformes
digitals i en paper.
Els municipis que ho sol·licitin podran
disposar d'aquestes imatges per a finalitats
promocionals.

2.3

Accions de publicitat
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La presència als mitjans online (web, xarxes socials...) i offline
(diaris, revistes...) a través de la publicitat ens ha permès
obtenir una major repercussió en els mercats locals:

> Campanya de reobertura municipal - Facebook Ads (Febrer)
> Campanya de Setmana Santa - Facebook Ads (Març)
> Anunci "Redescobreix el Gironès" - Revista Gavarres (Juny)
> Campanya Mapa Interactiu - Facebook Ads (Juliol)
> Campanya d'anuncis Senderisme Guiat - Diari El Punt (Tardor)
> Anunci "Redescobreix el Gironès" - Revista Descobrir (Desembre)
> Campanya de Nadal - Facebook Ads (Desembre)

2.4

Blogtrips
La realització de blogtrips és una bona manera
d'arribar a nous públics i fomentar la generació de
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continguts online per part de tercers sobre l'oferta
de la destinació.
Aquest any hem acollit a 6 bloggers al Gironès que
han estat descobrint la comarca i compartint les
seves experiències als seus blogs:

> Maleta para Tres

> Mochila en la espalda

> Mama Que Fem Demà

> Destino Wanderlust

> Bea Viajera

> Con Peques se Puede
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3.1

Aliances estratègiques
Seguim treballant de forma coordinada amb
diferents entitats del territori per sumar esforços en
la promoció i implementació efectiva d'actuacions i
projectes en el territori:

> Reunió tècnica bimensual amb els tècnics de
turisme de les 8 comarques gironines.

> Membres del projecte “Integració i promoció de la
xarxa d’itineraris turístics i del patrimoni de les
comarques gironines” amb el suport econòmic de
la Diputació de Girona.

> També treballem amb centres educatius com la
Universitat de Girona, Universitat Oberta de
Catalunya i l'Escola d'Hostaleria i Turisme de

> Som membres dels clubs Cultura i Natura Actiu
del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.

Girona per la formació de futurs professionals
mitjançant estades de pràctiques o col·laboracions.

3.2

Convenis i col·laboracions
Des de l’Àrea de Turisme creiem que per al desenvolupament turístic de la comarca és imprescindible la
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creació de sinergies entre el sector públic i privat. Per això enfoquem la nostra línia de treball pensant
sempre en tres públics principals: Ajuntaments, empreses i agents turístics i públic final.

> En l'àmbit públic, enguany hem ampliat el nombre de municipis signants del Conveni en matèria de
promoció turística a 19 municipis. A partir del 2022 aquest conveni quedarà integrat en el Pla de serveis
d’assistència tècnica en matèria de turisme, que oferirà un servei més personalitzat segons les
necessitats actuals de cada municipi.
> En l’àmbit privat, hem seguit oferint suport i assessorament a les empreses del sector, especialment
aquelles que mitjançant la signatura de la Carta de Compromís són membres del projecte Gironès,
Terra de Passeig.

www.turismegirones.cat

