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• Interessos demanats 

 

 

 

• Indrets demanats 

 



• Recursos demanats 

 

 

• Procedència dels visitants 

 

 



• Perfil dels visitants 

 

• Allotjament dels visitants 

 

 

 

 

 



Valoració anual  
 

 

Com s’ha esmentat anterioment, l’edició d’enguany de la 

memòria anual recull les dades de les oficines de turisme 

municipals, exceptuant la de la Vall d’en Bas, i també incorpora 

les dels Centres d’Informació del Parc Natural. En definitiva, 

recull dades de les mateixes fonts que l’any passat i els 

anteriors. 

 

La diferència rau en el fet que ja no es concep com una 

memòria on els Punts d’Informació privats (allotjaments, 

restaurants i empreses d’activitats) poden afegir-hi dades 

ocasionalment, sinó que la recollida s’ha circumscrit als Punts 

d’Informació públics. 

 

Durant la primavera de 2015, gràcies al Pla de Foment La 

Garrotxa, Terra de Volcans, Cultura i Identitat, es va poder 

finançar l’adquisició del programa OTGest i la seva instal·lació 

en xarxa a totes les oficines de turisme que en aquell moment 

ho van desitjar, que són les següents: 

 

- Oficina de Turisme d’Olot 

- Oficina de Turisme de Besalú 

- Oficina de Turisme de Sant Joan les Fonts 

- Oficina de Turisme de Santa Pau 

- Oficina de Turisme de Sant Feliu de Pallerols 

- Oficina de Turisme de les Preses 

 

Amb tot, aquestes dues darreres oficines de turisme no han 

utilitzat el programari. En el cas de Sant Feliu de Pallerols, no 

es van recollir dades, i en el cas de les Preses sí, però no s’han 

aportat. 

 

Cal destacar que les èpoques de tancament d’algunes oficines 

de turisme i centres d’informació i la manca de recollida de 

dades a d’altres tenen una certa incidència en el còmput global 

del nombre de persones ateses 

 

En qualsevol cas, des de Turisme Garrotxa es treballa amb la 

perspectiva d’incorporar l’Oficina de Turisme de la Vall d’en 

Bas i els tres Centres d’Informació del Parc Natural al sistema 

comarcal de recollida d’estadístiques de l’any 2016. 

 


