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Nou horari d'estiu a l'oficina de turisme
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:
De dilluns a divendres de 9:00h a 19:00h, dissabtes de 9:00h a
17:00h i diumenges i festius de 9:00h a 14:00h.

Projecte comarcal pels Planes de Sostenibilidad
Actualment des de l'Àrea de Turisme estem treballant
en la redacció del projecte comarcal que es presentarà
als

Planes

actuacions

de
de

Sostenibilidad.
restauració

El

projecte

mediambiental,

inclourà
mobilitat

sostenible, digitalització i competitivitat en el sector. Ho
estem treballant juntament amb I+Serveis, l'empresa
contractada per l'elaboració del projecte.

MOU-TE, Senderisme Guiat al Gironès
En el marc del programa de Senderisme Guiat al Gironès
aquests últims dos mesos hem descobert l'entorn dels
municipis d'Aiguaviva, Sant Martí Vell, Llagostera i Girona. La
sortida a Salt del 20/03 es va anul·lar per pluja i es
reprogramarà per més endavant. La mitjana de participació
per cada sortida és d'unes 25 persones.

Cicle de visites culturals "Redescobreix el Gironès"
S'ha organitzat un nou cicle de visites guiades gratuïtes per
promoure la descoberta del patrimoni de 9 municipis del
Gironès, cinc municipis més que l'edició anterior. El cicle té lloc
els dissabtes de primavera i el guiatge va a càrrec de guies
oficials

de

l'Associació

de

Guies

de

Girona,

amb

qui

prèviament s'han coordinat diverses formacions al territori. El
passat 8 d'abril vam parlar-ne en una entrevista pel programa
"Un país per voltar" de Catalunya Ràdio.

Aplicatiu de la xarxa de camins de comarques gironines
Continuem treballant, juntament amb la resta de comarques
gironines, en la que serà una futura plataforma de rutes de
turisme actiu i xarxa de camins de la província de Girona, en
el que també hi haurà identificats elements d’interès. La
plataforma estarà disponible en 4 idiomes: català, castellà,
anglès i francès i pretén ser una eina indispensable per la
descoberta activa del territori.

A MÉS, HEM RECOMANAT ELS ESDEVENIMENTS SEGÜENTS:
FESTIVAL ESCENARIS · SETMANA GASTRONÒMICA GIRONINA · VERMUTS
MUSICALS · FESTIVAL STRENES · FIRA DE L'EMBORIR · FIRA DE LA FLOR I EL
PLANTER · FIRA LLEGENDES · TREN PETIT DE FORNELLS · SARRIÀ MANGA ·
SETMANA SANTA · FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA . . . ENTRE MOLTS ALTRES!
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