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Turisme Garrotxa analitzarà el grau d’accessibilitat de l’oferta turística de la comarca. En concret,

un total de 50 establiments, com restaurants i hotels, i un conjunt d’indrets d’interès turístic, com

ara, museus o itineraris, i d’interès cultural.

01:34 / 01:34 HD

Gemma Canalias, presidenta de Turisme Garrotxa: Realment serà un gran valor, perquè tindran
un informe de les millores que poden fer. Això permetrà millorar la qualitat de vida de les
persones amb discapacitat funcional i de l’estada.

A més, properament s’analitzaran més establiments i indrets d’interès, com albergs, cases de

colònies, comerços, i �ns i tot, taxis.

Gemma Canalias, presidenta de Turisme Garrotxa: No estem parlant només de l’accessibilitat en

les entrades. Les cartes dels restaurants si tenen braile o si tenen alguna llum més forta per a les
persones que són sordes.

L’acció forma part del Projecte per la Millora d’Accessibilitat Turística ‘La Garrotxa per a Tothom’.

El projecte està �nançat pel FEDER, el Fons de Desenvolupament Regional Europeu, que en

aquest cas, hi ha aportat un total de 7.250 €.

Facebook Twitter WhatsApp Correu

Privacy  - Terms

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/




Societat | NacióGarrotxa | Actualitzat el 22/02/2022 a les 08:34

El Parc Natural de la Zona Volcànica
de la Garrotxa renova la Carta
Europea de Turisme Sostenible
És una eina de gestió que treballa per a oferir una experiència valuosa i de qualitat
al visitant, tot salvaguardant els valors naturals i culturals, l'activitat econòmica i la
qualitat de vida

Can Jordà, al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. | @gencat.

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, acreditat per primera vegada l'any 2001, ha
superat la seva quarta renovació i ha acumulat així més de 20 anys de treball per a un turisme
sostenible.

Mantenir l'acreditació requereix una millora contínua; per aquesta raó, el mètode exigeix la renovació
de l'acreditació per períodes de cinc anys. Per cada període cal redactar una nova estratègia
turística i un nou programa d'actuació.

Junt amb el de la Garrotxa, els parcs naturals de Montsant, del Montgrí, les Medes i el Baix Ter
han superat la seva primera renovació de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS).
Aquests parcs naturals van rebre l'acreditació per primera vegada l'any 2016.
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La Carta Europea de Turisme Sostenible s'entén com una eina de gestió que treballa per a oferir
una experiència valuosa i de qualitat al visitant, tot salvaguardant els valors naturals i culturals,
l'activitat econòmica de la població local i la seva qualitat de vida.

L'acreditació de la Carta l'atorga la Federació Europarc, que agrupa els gestors dels espais naturals
protegits d'Europa. Aquesta entitat és la responsable de la gestió de la Carta.
L'acte oficial d'entrega de la renovació de la Carta als tres parcs naturals està prevista per al proper
mes de maig al Neusiedler See-Seewinkel National Park d'Àustria, coincidint amb la celebració dels
20 anys del naixement de la Carta Europea de Turisme Sostenible.

Nou espais naturals acreditats amb la CETS a Catalunya
Aquesta metodologia de treball la trobem present als espais naturals protegits de Catalunya des
de l'any 2001, i ha anat sumant nous espais any rere any fins a arribar als actuals nou espais
naturals acreditats amb la CETS a Catalunya. A Europa hi ha actualment 98 espais acreditats,
distribuïts en 15 països.

La Carta Europea de Turisme Sostenible es basa en cinc principis:

	Donar prioritat a la protecció.
	Contribuir al desenvolupament sostenible.
	Involucrar totes les parts interessades.
	Planificar el turisme sostenible d'una manera efectiva.
	Treballar per a la millora continua.

La CETS ha estat reconeguda com una metodologia de treball per diverses organitzacions tant a
escala europea com mundial: l'Organització Mundial del Turisme, l'Oficina Espanyola de Turisme,
l'Agència Federal Alemanya per a la Protecció de la Naturalesa (BFN) i la Comissió de la UE a
través de l'antiga Direcció General d'Empresa i Indústria.

En aquest sentit, els espais naturals protegits de Catalunya aposten clarament per fer del turisme
sostenible el model de turisme que hauria de presidir el territori català.
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El model turístic de la Garrotxa ex-
perimentarà una transformació im-
portant en poc temps amb la posada 
en marxa de l'Espai Cràter d’Olot i els 
fons europeus Next Generation, que 
tindran un impacte important en el 
territori. Així ho assegura Gemma 
Canalias, presidenta de Turisme Gar-
rotxa. 

Tanquem un hivern molt complicat 
per al sector turístic. Es pot dir que la 
Garrotxa ha salvat la sisena onada? 

Podríem dir que el 2021 ha estat l'any 
d'inici de la recuperació econòmica, 
però l'ocupació ha anat molt condicio-
nada a la implantació de les mesures. 
Tot i això, tots els indicadors que te-
nim ens diuen que globalment ha es-
tat un any bo. La limitació de reunions 
a deu persones durant el desembre 
ha afectat sobretot els establiments 
de més capacitat, com les cases de 
colònies, però la resta han tingut pre-

visions fins i tot millors de les que s'es-
peraven a finals d'any.

Quins canvis de tendència s'han ob-
servat, a nivell turístic, a causa de la 
situació sanitària? 

Hem tingut més visitants de proxi-
mitat i menys d'internacionals, que 
esperem que puguin tornar aviat. Es 
tracta sobretot de públic familiar, que 
és un tipus de turista que repeteix i, 
per tant, l’hem fidelitzat. Això ens per-
met dir que avancem en l'objectiu de 
la desestacionalització. També hem 
vist una major consciència del visitant 
en les reserves. La gent planifica més 
que abans i fa estades més llargues. 
Això és molt beneficiós per als agents 
turístics del territori, per poder distri-
buir la gent als espais, hotels, restau-
rants... 

La retirada de les últimes restric-
cions ens permet pensar, ara sí, en 

una certa normalitat social de cara a 
la primavera i l'estiu. Tot i que no són 
les estacions en què més visitants es 
reben, són optimistes?  

Ara comencem a veure la llum. Igual 
que va passar a finals d'any, la ten-
dència anirà lligada a les restriccions 
que hi hagi. Esperem que, si l'evolució 
positiva es manté, aviat es consolidi la 
recuperació econòmica i es normalit-
zin els fluxos turístics internacionals. 

Un dels eixos més importants del 
2022 serà el projecte La Garrotxa 
soft & smart county. Destinació tu-
rística sostenible i intel·ligent, pre-
sentat dins els ‘Planes de Sosteni-
bilidad’ i finançat a través dels fons 
europeus Next Generation. En què 
es concretarà, a nivell turístic? 

És una gran oportunitat, són actua-
cions grans, de comarca, que s'han 
treballat per fer una Garrotxa per a 

Gemma Canalias: "Els fons Next Generation són una 
gran oportunitat per fer una Garrotxa per a tothom"

tothom. El projecte ha d'aconseguir 
consolidar la comarca com a desti-
nació sostenible, impulsar l'accessibi-
litat i la mobilitat turística sostenible. 
El projecte parteix de quatre grans 
eixos. El primer és la transició verda, 
en el qual s'inclouen accions en espais 
naturals per gestionar el flux de visi-
tants i valoritzar el paisatge. Dins del 
segon eix, el de l'eficiència energètica, 
es contemplen projectes de millora de 
la mobilitat turística i la descarbonitza-
ció del sector. En l'àmbit de la transició 
digital, s'impulsarà la creació de con-
tinguts per una plataforma d'intel·li-
gència turística ‘Smart Country’. Pen-
sant en l'eix de la competitivitat, s'han 
programat accions com l'activació de 
dos panells d'indicadors que incloguin 
dades sobre l'oferta, la demanda i el 
grau d'accessibilitat. 

Segurament un dels reptes que ha 
posat en evidència la pandèmia és 
que cal regular la mobilitat turísti-
ca per protegir el territori i evitar la 
sobrefrequentació. Quins seran els 
propers passos, en aquest sentit? 

Aquests dos anys hem hagut de ser 
resilients, adaptar-nos a nous formats 

i millorar aspectes que teníem previs-
tos. Les prioritats ara són garantir la 
mobilitat, la qualitat de l'experiència 
turística i recuperar l'activitat econò-
mica mantenint la bona entesa amb 
la població local. Ben gestionada, 
l'afluència pot ser una gran oportuni-
tat a la comarca, s'ha d'aprofitar com 
un actiu econòmic. 
Es va fer una primera prova pilot amb 
pocs espais naturals de la comarca i 
ha funcionat satisfactòriament. En 
breu farem una nova trobada, inclús 
amb altres municipis que s'hi vulguin 
sumar. La idea és que els visitants vin-
guin amb la visita planificada, i si es 
troben que volen anar a un lloc que 
està ple, puguin visitar-ne un altre. Ja 
no només parlem d'espais naturals, 
sinó amb tots els elements: restau-
rants, hotels... a través de la col·labo-
ració público-privada. 

En aquest sentit, com avança la Tau-
la de Mobilitat Turística? 

L'objectiu de la taula és integrar la 
mobilitat com a part de l'experiència 
turística. La gent ha de veure que té 
millors opcions per moure's per la co-
marca que el vehicle privat. Hem de 

buscar espais on la gent pugui deixar 
els seus vehicles i que després puguin 
desplaçar-se als punts d'interès.

Aquesta temporada entra en joc un 
nou actiu, l'Espai Cràter d'Olot. Serà 
un element central de l'estratègia 
turística de la Garrotxa? 

Serà un altre dels actius de la comarca, 
que ens permetrà atendre un tipus de 
visitant que fins ara no teníem i l'espai 
on acollir-lo. És un centre de coneixe-
ment que serveix per dignificar i posar 
en valor el patrimoni natural, un espai 
que la gent ha de conèixer i estimar. A 
més, pot generar oportunitats econò-
miques en sectors com la restauració, 
el turisme i el comerç, que han patit 
molt durant la COVID-19.
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Una delegació del Pallars Sobirà i de
l'Alt Urgell visita la Garrotxa per a
conèixer-ne el model de gestió
turística 
S'ha reunit amb diferents representants del sector públic i privat relacionats amb
la Carta Europea de Turisme Sostenible 

La delegacio del Pallars Sobira i l'Alt Urgell ha visitat la Garrotxa. | @TurismeGarrotxa.

Dimarts i dimecres d'aquesta setmana la Garrotxa ha rebut la visita d'una delegació, formada per
vint-i-tres tècnics i empreses turístiques i onze càrrecs electes procedents del Pallars Sobirà i de
l'Alt Urgell, interessats a conèixer l'experiència de la comarca en l'aplicació de la Carta Europea
de Turisme Sostenible (CETS) i el model de gestió de Turisme Garrotxa. 

Aquest dimarts, els tècnics i empreses s'han reunit a Olot amb Joan Pijoan, responsable dels
Sistemes d'Informació Geogràfica i de la Carta Europea de Turisme Sostenible del Parc Natural de
la Zona Volcànica de la Garrotxa, que els ha presentat la història de l'acreditació d'aquest parc
natural amb la Carta, des de l'any 2001 fins a l'actualitat.

Laura Fernández, responsable de l'empresa Tosca, els ha presentat l'experiència en l'aplicació
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de la CETS com a empresa de serveis ambientals, educació i turisme; Beth Cobo, responsable de
l'agència de viatges Trescàlia, ha fet el mateix com a responsable de l'única agència de viatges
de la Garrotxa acreditada amb la CETS i a través de la qual es comercialitzen les Experiències
Garrotxa -paquets sostenibles-; i, finalment, Xevi Collell, director de l'Espai Cràter, els ha
informat de com s'ha conceptualitzat aquest equipament a partir de la col·laboració públic-privada
i la relació amb la CETS.

Dimecres, a aquest grup de vint-i-tres tècnics s'hi ha sumat el de càrrecs electes. Ambdós s'han
reunit a Can Trona (Centre de Cultura i Natura de la Vall d'en Bas), on el batlle, Lluís Amat, els
ha donat la benvinguda i, posteriorment, Turina Serra, gerent de Turisme Garrotxa, els ha
presentat el model de gestió públic-privat d'aquesta associació i l'experiència amb la CETS. Isabel
Morera, propietària del Grup Morera, els ha aportat l'experiència amb la CETS des de la visó més
empresarial d'allotjaments i restaurants. 

Posteriorment, el grup d'empresaris i tècnics turístics han dut a terme una sessió de treball interna
per a començar a definir l'estratègia de la Carta Europea de Turisme Sostenible al Parc
Natural de l'Alt Pirineu.

Paral·lelament, la delegació política ha mantingut una trobada amb Gemma Canalias, consellera
comarcal i presidenta de Turisme Garrotxa; Xavier Puig, director del Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa; i, Xevi Collell, a l'Espai Cràter.  

Seguidament, Mireia Tresserras, responsable de l'empresa de guiatges culturals Educart, els
ha presentat l'experiència amb la CETS. Després, han visitat la gredera del volcà Montsacopa
durant la qual, Gemma Canalias, ha explicat la xarxa de senders Itinerànnia -iniciativa sorgida
l'any 2004 per a fer possible que la Garrotxa, el Ripollès i l'Alt Empordà fossin destinacions
turístiques on poder practicar senderisme gràcies a una xarxa de camins mantinguda i
senyalitzada- i Garrotxa Cultour, una iniciativa que posa en valor el patrimoni cultural de la
Garrotxa a través de 15 propostes temàtiques.
 
Posteriorment, la delegació al complet ha pogut dinar al restaurant L'Hostalet, dels Hostalets
d'en Bas, on també han tingut l'oportunitat de conèixer un altre cas d'establiment turístic acreditat
amb la Carta: el del propi restaurant.

El viatge d'aquesta delegació de tècnics i càrrecs electes del Pallars Sobirà i de l'Alt Urgell tenia com
a objectiu visitar el Parc Natural de la Zona Volcanica de la Garrotxa i el Parc Natural
Reserva de la Biosfera del Montseny, dos territoris que ja estan adherits a la CETS per a poder
conèixer-ne de primera mà l'experiència, tant del punt de vista dels gestors de l'espai natural com
dels agents locals adherits a la Carta.
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Societat |  | Actualitzat el 04/05/2022 a les 13:13

La prova pilot del VOLTA Garrotxa
no obté la resposta prevista dels
consumidors
El projecte de venda en línia amb una plataforma de logística circular compartida
no aconsegueix els resultats desitjats

El concepte del projecte VOLTA en un gràfic. | VOLTA.

El servei VOLTA Garrotxa, que es va iniciar el setembre de 2021 amb una prova pilot, ha fet
figa a la comarca, ja que no s'ha obtingut la resposta prevista per part del consumidor final,
per bé que les entitats col·laboradores han valorat positivament l'assaig, ja que s'ha demostrat
una bona coordinació pública-privada que podria assentar les bases per a futures
col·laboracions similars

El projecte VOLTA es basa en la venda en línia a través d'aquesta plataforma de logística
circular compartida -una web-app de venda en línia-, que durant un període inicial de sis mesos
havia de permetre vincular i beneficiar tant els consumidors locals que cerquen proximitat en
les compres com els petits productors i establiments de la comarca que volen augmentar
vendes i reduir costos logístics.

El projecte ha sumat la implicació i el treball conjunt de cinc entitats locals com Turisme Garrotxa,
el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (PNZVG), Cuina Volcànica, el Consell
Comarcal de la Garrotxa i ADRINOC. També, hi han participat diferents explotacions agràries i
ramaderes de la comarca, bona part de les quals formen part de Fet al Parc.

Durant els sis mesos de durada, la prova pilot ha comptat amb set punts de recollida i un catàleg
de 30 productes de carn i xarcuteria, làctics i ous, rebost, fruita i verdura. El pilot, també ha
servit per provar en un entorn real, el programari dissenyat per l'empresa Maccion, guanyadora
del Premi especial SmartCatalonia Challenge 2020, tant la part de marketplace com el mòdul de
logística compartida entre productors.
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L'accés al web-app del VOLTA es podia fer, també, ambun codi QR. Foto: Martí Albesa.

La iniciativa va ser impulsada pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i
Territori en el marc de l'estratègia SmartCatalonia, juntament amb l'Associació Catalana de
Municipis (ACM), l'Associació de Micropobles de Catalunya, l'Associació d'Iniciatives Rurals de
Catalunya (ARCA) i l'Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental
de Catalunya (ADRINOC).

El consumidor pot fer la compra dels diferents productors adherits al projecte, setmanalment i
de forma agregada, fins al dimecres de cada setmana, així com escollir un punt de recollida
local. Se seguirà una ruta logística de distribució optimitzada (la VOLTA), que recollirà les
comandes als productors i les repartirà als punts de lliurament, on el consumidor podrà recollir la
compra entre divendres a la tarda i dissabte.
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Els Festivals de Senderisme dels Pirineus volen potenciar el guiatge professional i
els camins històrics
L'edició del 2022 compta amb activitats a les 11 comarques dels Pirineus, amb un total de 12 esdeveniments

Marta Lluvich (ACN)

 |  | 

Els Festivals de Senderisme dels Pirineus arriben a la setena edició amb el clar objectiu de potenciar el guiatge professional. A part del
guia i dels camins històrics per on es desenvolupa l'activitat, Pere Porta, director de l'Institut de Desenvolupament de l'Alt Pirineu i
Aran, ha dit que també és important posar el valor tots elements característics del territori com el patrimoni natural, cultura o la
gastronomia. L'edició del 2022 compta amb festivals a les 11 comarques dels Pirineus, amb un total de 12 esdeveniments, de maig a
octubre. La durada dels esdeveniments és d'entre dos i set dies. La novetat d'enguany és un sorteig entre les persones que participin en
més d'un festival. Les comarques que participen en Els Festivals de senderisme són aquelles que integren la marca turística Pirineus (les
comarques considerades de muntanya més l'Alt Empordà).

Per ordre cronològic, els esdeveniments programats són el Festival Camina el Berguedà (14-15 de maig), Lo Festival de Senderisme
de la Conca Dellà (20-22 de maig), el Garrotxa Volcanic Walking (3-6 de juny), el Cerdanya Happy Walking (9-12 de juny),
el Festival Camina Pirineus Alt Urgell (17-19 de juny), el Festival de Senderisme Vall Fosca-Pirineus (7-10 de juliol), el Val
d'Aran Walking & Summit Festival (25-31 de juliol), el Festival de Senderisme del Solsonès (17-18 de setembre), l'Alt
Empordà Sea Walking (23-25 de setembre), el Ripollès Discovery Walking (30 de setembre-2 d'octubre), el Vall de
Boí Trek Festival (8-9 d'octubre) i el Senderi-Festival de Senderisme de Sort, la Vall d'Àssua i el Batlliu (21-23 d'octubre).

BERANIU (LA TORRE DE CABDELLA) 04·05·22 14:25

0

La presentació dels Festivals de Senderisme s'ha fet a Beranui, a la Vall Fosca, al Pallars Jussà MARTA LLUVICH (ACN)
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El director general de Polítiques de Muntanya i del Litoral, Jesús Fierro, ha destacat el paper dels guies professionals. Els Festivals de
senderisme «encaixen perfectament amb l'impuls que des de la Vicepresidència es vol donar a la mobilitat lenta», ha explicat, per afegir
que «aviat es dotarà les comarques de muntanya d'una consignació pressupostària per al manteniment de la xarxa de senders».

Passaport dels Festivals de Senderisme

La principal novetat d'enguany serà el passaport dels festivals, que pretén animar els visitants a assistir a més d'un esdeveniment. Per
això, es farà un sorteig d'un GPS, una motxilla tècnica i uns bastons telescòpics entre les persones que participin en més d'un festival.
Per demostrar-ho, hauran d'enganxar l'adhesiu de cada festival en un passaport, que serà el tríptic informatiu. Com més adhesius
s'enganxin, més oportunitats de guanyar algun dels tres premis.

Descoberta del patrimoni pirinenc

Amb una durada d'entre dos i set dies, els festivals ofereixen rutes guiades a uns preus inferiors als habituals a càrrec de guies locals i
també activitats complementàries per a la descoberta del patrimoni cultural, natural i gastronòmic de les valls pirinenques. A diferència
de les fires turístiques, que se solen celebrar en un recinte o pavelló, els festivals estan descentralitzats i són itinerants. Així, les activitats
es reparteixen pels diversos indrets del territori que acull cada festival, incloent-hi espais naturals d'alt valor, com ara 6 parcs naturals i
l'únic parc nacional de Catalunya (Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici).

Aquests esdeveniments s'inspiren en els walking festivals dels països centreeuropeus, on estan molt consolidats. Els festivals combinen
itineraris per a famílies i gent gran que transcorren per camins senzills, amb propostes per als més avesats a recórrer llargues distàncies.
A més de les rutes a peu, les activitats programades permeten conèixer la cultura local: tastets gastronòmics, visites a museus, concerts,
rutes culturals o activitats de nit complementen les caminades. Així mateix, permeten valorar i donar a conèixer la feina dels guies locals.

Set edicions de Festivals del Senderisme

A la primera edició dels festivals, celebrada l'any 2016, quatre territoris pirinencs van organitzar aquests esdeveniments, en què van
participar un total de 600 persones. El nombre de visitants ha anat en augment fins al màxim de 2.317 que es va assolir el 2019, quan es
van oferir 11 festivals. Des de llavors, i tot i la pandèmia, la xifra de participants anuals se situa al voltant de les 2.000 persones.
«Aquesta setena edició dels Festivals pretén superar el 70% d'ocupació de les activitats guiades i els 2.000 visitants aconseguits l'any
anterior», ha anunciat Porta.

Un producte amb marca territorial

L'IDAPA, a través de la Taula de Camins de l'Alt Pirineu i Aran, és l'organisme públic, que coordina els festivals pirinencs, procurant
que els esdeveniments compleixin uns criteris comuns definits amb els parcs naturals del territori.
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El mes de juny torna el Garrotxa
Volcànic Walking amb la quarta edició
Activitats d'astronomia es combinaran amb l'arquitectura, ascensions a cims
emblemàtics, rutes per fer amb infants o accions més pausades i relaxants

Adriana Ramon, Gemma Canalias i Montse Padrosa han presentat el festival del senderisme garrotxí. |
@ccgarrotxa.

Els pròxims 3, 4, 5 i 6 de juny se celebrarà la quarta edició del Garrotxa Volcànic Walking a la
comarca. El festival de senderisme a la Garrotxa engloba 24 activitats diferents per a
descobrir-ne el patrimoni natural i cultural de bracet amb els guies locals, els millors coneixedors i
interpretadors del territori.

Turisme Garrotxa i la Xarxa de Senders Itinerànnia, organitzen per tercer any consecutiu el
festival, emmarcat en els Festivals de Senderisme dels Pirineus, coordinats per l'IDAPA (Institut
de Desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran) i amb el suport de la marca turística Pirineus, el
Patronat de Turisme Ara Lleida i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, tal com han explicat
aquest dimecres a la tarda als jardins de la Vila Vella d'Olot, Adriana Ramon, coordinadora
d'Itinerànnia; Gemma Canalias, presidenta de Turisme Garrotxa; i, Montse Padrosa, tècnica de
Turisme Garrotxa.

Els festivals de senderisme tenen com a finalitat promoure el senderisme com una activitat
d'oci saludable i sostenible i ofereixen un programa de rutes guiades a peu, per diferents
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indrets del territori i per a tots els públics. Els preus són inferiors als habituals i són una oportunitat
excel·lent per descobrir una cara més real, autèntica i desconeguda de diferents racons de tot el
Pirineu.

La principal novetat d'aquesta edició en el conjunt dels 12 festivals que es porten a terme als
Pirineus de maig a octubre és el Passaport dels festivals. Una iniciativa que te per objectiu
afavorir l'assistència a més d'un festival i per tant, conèixer altres comarques dels Pirineus i
les activitats que s'hi poden fer. Les persones que demostrin que han participat en més d'un
festival entraran en el sorteig d'un GPS, una motxilla tècnica i uns bastons telescòpics.
 

Una caminada per les roques Encantades. Foto: @TurismeGarrotxa.

El Garrotxa Volcànic Walking arriba a la quarta edició tot allargant un dia més de programa i sis
sortides més que el 2021, oferint així 24 activitats de senderisme al llarg de quatre dies. Les
activitats proposades son realitzades per deu empreses de guiatge sòcies de Turisme Garrotxa.
Activitats per a tots els públics on es fusiona la natura, l'arquitectura, l'astronomia i el paisatge
amb passejades tranquil·les pel Parc Natural de la Zona Volcànica i rutes més exigents pels
terrenys agrestes de l'Alta Garrotxa, amb ascensions a cims emblemàtics, rutes per coves,
gorgs i activitats més pausades i relaxants que permetran al visitant i al propi garrotxí connectar
amb la natura i el paisatge de la comarca.

Entre les activitats guiades, es podrà gaudir de les postes de sol des del cim del Puigsacalm,
itineraris entre volcans, colades de lava i nuclis històrics, rutes literàries, amb vistes panoràmiques,
barranquisme, marxa nòrdica, banys de bosc, circuits d'orientació, visites nocturnes i fins i tot
observació del cel amb telescopis.

A totes les sortides s'obsequiarà amb el kit del senderista, una motxilla i una cantimplora. I els
visitants podran degustar un tastet de productes locals oferts pels diferents ajuntaments. Per
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incentivar allargar l'estada dels visitants de fora la comarca, s'ofereix la possibilitat de comprar
diferents visites amb allotjament, uns forfets que permetran gaudir de la comarca aquest
primer cap de setmana llarg de juny.
 

Cartell del Garrotxa Volcànic Walking, que allarga un dia mes les experiències. Foto: @TurismeGarrotxa.

Activitats programades al Garrotxa Volcànic Walking 2022
Divendres, 3 de juny

	Bestioles de nit 
	Taller d'astronomia a l'observatori astronòmic Mas Mitjà Rural, amb passejada nocturna 

Dissabte, 4 de juny
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	El mirador dels volcans
	Refresca't, camina, medita... al Gorg de l'Olla i Mina dels Bandolers - Trepitgem el volcà!
	Barranquisme familiar a la Garrotxa
	Les Roques Encantades
	Les tres colades de lava
	Fageda de nit
	Taller d'astronomia a l'ermita de Sant Andreu de Gitarriu amb passejada nocturna per l'Alta
Garrotxa

 Diumenge, 5 de juny

	Les coves de l'Alta Garrotxa
	Panoràmica des de la Mare de Déu del Cós 
	Ruta dels gorgs de Santa Pau
	Pelegrins per Besalú i Beuda
	Molins i volcans
	Marxa nòrdica pel romànic de la Vall de Bianya
	Arquitectura RCR, els Pritzker del paisatge
	Posta de sol al Puigsacalm

Dilluns, 6 de juny

	Excursió i ioga al salt del Sallent
	La força del Nòrdic i la teràpia d'un bosc
	El vulcanisme d'Olot
	Circuit d'orientació als Hostalets d'en Bas
	L'entorn paisatgístic de Castellfollit de la Roca
	Joan Maragall, més enllà de la fageda

 
Les rutes estan especialment pensades per realitzar en família i tenen preus diferents en funció de
l'activitat (entre 6 i 45 euros). 

Al web hi trobareu el detall de totes les excursions i com fer la inscripció. Places limitades.
 

Pagina 4 de 4

https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/26543/mes-juny-torna-garrotxa-volcanic-walking-amb-quarta-edicio



12/5/22, 9:09 Quatre dies de senderisme per conèixer la Garrotxa | J.C | Olot | Medi ambient | El Punt Avui

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/2138492-quatre-dies-de-senderisme-per-coneixer-la-garrotxa.html?ItemId=2784&tmpl=print 1/2

MEDI AMBIENT OLOT - 12 maig 2022 2.00 h

Quatre dies de senderisme per
conèixer la Garrotxa

 La quarta edició del Volcànic Walking aplega un total de 24 propostes

 



J.C - OLOT

La Garrotxa serà escenari del 3 al 6 de juny d’una altra edició del Festival de
Senderisme Garrotxa Volcànic Walking, amb una àmplia oferta que barreja
activitats diverses, rutes per a totes les edats i visites a espais emblemàtics de
la comarca. En total, s’han programat 24 activitats per descobrir el patrimoni
natural i cultural de la comarca, a través de guies locals –tots d’empreses as-
sociades a Turisme Garrotxa–. En tots els casos, els preus de les activitats
són més assequibles que els habituals.

Aquest festival està organitzat per Turisme Garrotxa i per la Xarxa de
Senders Itinerànnia, que s’emmarca als festivals de senderisme dels
Pirineus, coordinats per l’Institut de Desenvolupament de l’Alt Pirineu i
Aran i amb el suport de la marca turística Pirineus, el Patronat de Turisme
Ara Lleida i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona.

    

Els volcans, protagonistes de moltes rutes J.C. 
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El festival de senderisme Garrotxa Volcànic Walking arriba a la 4a edició
Es preveuen ascensions a cims emblemàtics, rutes per fer amb nens o activitats d’astronomia, entre d’altres

DdG. Olot

 |  | 

Els propers dies 3, 4, 5 i 6 de juny es celebrarà la quarta edició del Garrotxa Volcànic Walking. El festival de senderisme a la Garrotxa
engloba 24 activitats per descobrir el patrimoni natural i cultural de la comarca, de la mà de guies locals.

Turisme Garrotxa i la Xarxa de Senders Itinerànnia organitzen la iniciativa, emmarcada en els Festivals de Senderisme dels Pirineus.
La seva finalitat és promoure el senderisme com una activitat d’oci saludable i sostenible i ofereixen un programa de rutes guiades a
peu. Els preus són inferiors als habituals i són una oportunitat per descobrir una cara més real, autèntica i desconeguda de diferents
racons de tot el Pirineu.

La principal novetat d’aquesta edició en el conjunt dels 12 festivals que es porten a terme als Pirineus de maig a octubre, és el
«passaport» dels festivals, una iniciativa que vol afavorir l’assistència a més d’un festival i, per tant, conèixer altres comarques.

Entre les activitats guiades, es podrà gaudir de les postes de sol des del cim del Puigsacalm, itineraris entre volcans, colades de lava i
nuclis històrics, rutes literàries, amb vistes panoràmiques, barranquisme, marxa nòrdica, banys de bosc, circuits d’orientació, visites
nocturnes i observació del cel amb telescopis.
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?Sant Jaume de Llierca inaugura la
primera ruta biomimètica de
Catalunya
Consisteix en un recorregut de més de quatre quilòmetres on el visitant troba
codis QR amb informació relacionada amb la biomimètica

Detall d'un dels tòtems de la ruta biomimètica de Sant Jaume | Martí Albesa

La biomimètica és l'estudi de l'estructura i els sistemes biològics per a l'ús de l'enginyeria. Per
exemple, traslladar les propietats moleculars d'una teranyina a la concepció d'un tipus de vidre.
?La biomimètica l'hem d'entendre com una manera de visibilitzar la intel·ligència de la natura per
donar solució a problemàtiques que tenim els humans tenim?, així defineix el concepte el
responsable de l'Àrea Circular de La Brutau de Sant Jaume de Llierca, Daniel Fuentes. 

El poble ha inaugurat aquest dijous la primera ruta centrada a difondre la biomimètica. Es tracta
d'un recorregut de 4,5 quilòmetres i una hora i mitja a peu que comença i acaba a l'antiga fàbrica
Brutau de Sant Jaume. La ruta recórrer per la zona del riu Fluvià i està formada per quinze tòtems
que es van trobant pel camí. Cada tòtem té un codi QR que el visitant pot escanejar i descobrir la
relació entre un concepte de natura i un ús o descobriment que ha aportat aquest element
natural. Entre els conceptes, per exemple, s'explica la relació entre el bambú i la fabricació de
cotxes o la vinculació entre el cardó i el velcro. 
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Cartell informatiu del recorregut. Foto: Martí Albesa

?Un cop la gent hagi fet la ruta, tindrà un marc de coneixement a més d'haver passejat?, diu
Fuentes. I és que el recorregut vol ser un atractiu més per a Sant Jaume de Llierca. ?És una ruta
saludable, però també de coneixement. Camines, però també coneixes el vincle entre la natura i la
tecnologia?, explica l'alcalde, Jordi Cargol. 

És la primera vegada a Catalunya que s'impulsa una ruta d'aquestes característiques i ho fa amb
el suport de diverses entitats i associacions, entre elles el Biomimetic Science Institute, la
Generalitat, la Fundació LLuís Coromina o Turisme Garrotxa. El projecte també s'emmarca dins el
futur Observatori del Benestar que es vol desenvolupar els pròxims anys a l'antiga fàbrica La Brutau
de Sant Jaume de Llierca. 
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SOCIETAT

La natura com a
model

 A Sant Jaume de Llierca condicionen la
primera ruta biomimètica de Catalunya

 En el recorregut es mostren elements de
l’entorn que serveixen d’inspiració per
solucionar reptes que té l’ésser humà





RAMON ESTÉBAN - SANT JAUME DE LLIERCA
La imitació de la natura a l’hora de solucionar
els reptes que se li presenten a l’ésser humà –la
biomimètica– ha inspirat una original ruta pels

Aquest arbre ha desenvolupat una branca que, recolzada al te
l’equilibri del conjunt. En arquitectura és un contrafort R.E.
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afores de Sant Jaume de Llierca. A la ruta
biomimètica La Brutau –aquest és el nom de
l’itinerari, d’uns 4,5 km, que es poden cobrir en
menys d’una hora i mitja– hi ha senyalitzats
quinze d’aquests models “bioinspiradors” que
ens ofereix l’entorn natural i que s’apliquen des
de fa temps o amb els quals tot just s’està
experimentant.

Alguns casos

Per exemple, un arbre amb un tronc en forma de
contrafort que li permet recolzar-se al terra (un
recurs que veiem a les catedrals gòtiques);
algues (el seu mecanisme de fotosíntesi es pot
fer servir per generar energia); la bardana o card
(imitat pel creador del velcro); nius de tèrmits
(exemples de com es pot regular la temperatura
aprofitant els fluxos d’aire); arrels (una xarxa
que posa en contacte totes les plantes d’un bosc,
un sistema adoptat en les estructures
telemàtiques); un arbre amb una gran capçada
(una forma copiada per bastir zones urbanes
vegetals); una teranyina (la seva xarxa és el
model per a vidres dissenyats perquè no hi xo-
quin els ocells) o la falguera (té una estructura
que facilita l’emmagatzematge d’energia). El
caminant obté tota aquesta informació a través
dels QR que hi ha en cada punt.

“És una ruta saludable perquè la fas a peu, però
a més és de coneixement”, descriu l’alcalde,
Jordi Cargol. Aquesta iniciativa és el primer fruit
dels estudis preparatius de la reconversió de
l’antiga filatura Brutau en complex
d’equipaments i serveis relacionats amb el ben-
estar i la salut, l’avantprojecte de la qual s’està
elaborant. El responsable de l’àrea circular de la
Brutau, Daniel Fuentes, emmarca la ruta en la
xarxa d’arquitectes i altres professionals que de-
senvolupen tècniques i serveis prenent de model
el comportament de la natura. “Hem d’entendre



7/6/22, 10:39 La natura com a model | Ramon Estéban | SANT JAUME DE LLIERCA | Medi ambient | El Punt Avui

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/2150103-la-natura-com-a-model.html?ItemId=2784&tmpl=print 3/3

la biomimètica com la manera de visibilitzar
aquesta intel·ligència de la natura i aplicar-la per
solucionar problemàtiques que els humans
tenim, en l’economia, l’enginyeria o
l’arquitectura”, explica. A més –hi afegeix–, és
un model de turisme conscient i sostenible.

Circular

La ruta és circular, amb inici i final a l’entrada
de la Brutau, passant arran del Fluvià i pel
perímetre de la zona esportiva i escolar. La
fundació del Palau Robert, Turisme Garrotxa (a
través d’Itinerànnia), l’Institut de Ciències de la
Biomimètica de Barcelona i la Fundació Lluís
Coromina hi han col·laborat.

En una primera fase, l’itinerari s’haurà de cobrir
a títol particular, però per a més endavant està
previst organitzar visites guiades. També es pre-
veu elaborar, amb l’ajuda de la Diputació, mate-
rial didàctic, pensant en els escolars. La inversió
ha estat d’uns 25.000 euros.
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Olot encarrega un estudi per millorar amb fons europeus el Parc Nou
La voluntat és adequar aquest gran espai verd que ocupa 108 hectàrees de terreny i instal·lar un enllumenat respectuós amb la
fauna

DdG

 |  |  | 

El Parc Nou d’Olot, un dels principals espais verds de la ciutat, serà objecte de millora a través d’un projecte finançat amb els fons
Next Generation. De moment, l’Ajuntament ja ha encarregat la redacció d’un estudi per poder determinar les millores paisatgístiques
com a pas previ a la intervenció que es portarà a terme.

Els tràmits ja s’han posat en marxa i la junta de govern local ha aprovat la redacció del projecte bàsic que ha de contemplar la millora
paisatgística i l’adequació de l’ús públic d’aquest espai que ocupa 108 hectàrees de terreny. El Parc Nou d’Olot és molt utilitzat pels
veïns i feia temps que es calia fer una intervenció per poder garantir el seu manteniment també com a jardí històric. Per aquest motiu, la
intervenció és molt ambiciosa i l’estudi encarregat haurà de determinar els elements singulars i el mobiliari que cal recuperar,
l’actualització de les noves plantacions i la col·lecció de plantes remeieres autòctones i representatives de la comarca de la Garrotxa. El
Parc Nou està integrat per una gran zona de boscos i prats i el seu ús obliga també a fer una revisió de tots els paviments, els accessos,
els passos d‘aigua, la instal·lació de reg i la millora dels estanys.

Olot 10·06·22 06:30 Actualitzat a les 09:06

0

Imatge d’arxiu del Parc Nou d’Olot | OLOT CULTURA
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A banda de la conservació de la flora i del jardí botànic el projecte preveu millorar la il·luminació amb un sistema respectuós amb la
fauna. El projecte de millora del Parc Nou d’Olot és un dels que l’Ajuntament d’Olot ha presentat als fons europeus Next Generation. A
aquesta actuació, es destinaran 150.000 €. S’inclou en el Pla Comarcal «La Garrotxa soft & smart county. Destino turístico sostenible e
inteligente» que s’ha presentat al Ministeri d’Indústria en una acció coordinada des de Turisme Garrotxa i el Consell Comarcal.
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ECONOMIA OLOT - 14 juny 2022 2.00 h

L’app del consum
local garrotxí
genera 2,8 milions

 El Garrotxa Approp té més de 7.700 usuaris i
aplega 90 establiments
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J.C - OLOT
El Garrotxa Approp, l’aplicació de foment del
consum local i de proximitat de la Garrotxa, acu-
mula més de 90 establiments adherits i ha fet
circular més de 2,8 milions d’euros a través de
les compres realitzades pels usuaris des del de-
sembre del 2020. Aquesta aplicació va ser
creada durant la pandèmia impulsada per di-
verses entitats del territori –comerços, allotja-

Els associats a l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa són un
membres de l’aplicació J.C.

https://www.elpuntavui.cat/imatges/61/17/alta/780_0008_6117612_fd09ae313d4e1feec87a9b3de82c274f.jpg
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ments, restaurants i activitats de cultura i oci–.
Ara premia els usuaris més fidels amb vals de 50
euros durant aquest mes de juny, a part d’altres
promocions mensuals.

El Garrotxa Approp, que ja té més de 7.700
usuaris, permet al client acumular el 3% de les
seves compres a través de l’aplicació, una
aportació que fa l’establiment i que apareix
automàticament a la butxaca virtual de l’usuari.
Des dels seus inicis, l’aportació dels establiments
als usuaris ha sumat més de 131.700 euros. La
campanya de Sant Joan que ha dissenyat l’equip
de gestió i dinamització de la plataforma preveu
el sorteig de 5 vals de 50 euros entre els usuaris
que facin compres fins al 22 de juny en un
mínim de tres establiments diferents de
l’aplicació.

L’objectiu és diversificar els comerços, serveis,
restaurants i allotjaments en els quals s’utilitza
el Garrotxa Approp i donar-ne a conèixer
d’altres entre els usuaris. A aquesta campanya se
li suma l’usuari del mes, un premi per a l’usuari
que més vegades ha validat l’app aquell mes. El
regal consisteix en un val de 20 euros per gastar
a través de l’app.
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Suport al vessant social del festival
Vallviva

REDACCIÓ - LA VALL D’EN BAS
Turisme Gar rotxa, el Con sell Comar cal i els ajun ta ments de la Vall d’en Bas i
Olot han for ma lit zat aquesta set mana, en forma d’acord de col·labo ració, el
seu suport a la Fun dació Vall viva, res pon sa ble del fes ti val de música
homònim que se cele bra a la Vall d’en Bas. Els bene fi cis obtin guts en aquest
fes ti val es des ti nen a pro jec tes o acti vi tats enca mi na des al benes tar físic,
psíquic i social de les per so nes, espe ci al ment aque lles afec ta des per malal- 
ties de càncer, que pro mou la fun dació, for mada per les empre ses Royal verd
i Noel Ali mentària. El direc tor del fes ti val, Eudald Morera, afirma que “és un
orgull que enti tats locals de la Gar rotxa se sumin a aquesta cita i col·labo rin
amb nosal tres”. Pel que fa al fes ti val pròpia ment dit, que se cele brarà a mit- 
jan juliol, els seus pro mo tors volen con so li dar la Vall d’en Bas i la Gar rotxa
en gene ral com a “des ti na ci ons impres cin di bles dins del cir cuit de fes ti vals
d’estiu a Cata lu nya, i posar de mani fest el seu objec tiu soli dari”, afir men a la
fun dació.

Representants de les institucions i empreses implicades amb la fundació, en la
formalització de la col·laboració. VALLVIVA..

http://www.vallviva.cat/
https://www.elpuntavui.cat/imatges/61/20/alta/780_0008_6120193_22f5e41603db95c0e2760f362a0265b5.jpg
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?La Garrotxa es bolca amb el
Festival Vallviva
La Fundació Vallviva tanca un acord de col·laboració amb Turisme Garrotxa, el
Consell Comarcal i els ajuntaments de la Vall d'en Bas i Olot

Presentació del Festival Vallviva | Martí Albesa

El Festival Vallviva portarà a la Garrotxa artistes de la talla de Sergio Dalma, Rosario Flores,
Stay Homas i Mishima, entre altres. Més enllà de la música i la resta d'activitats previstes, el
certamen té una finalitat solidària, fet que ha suposat que entitats i administracions de la
Garrotxa s'afegeixin a impulsar aquest esdeveniment.
[nointext]
Aquest dimecres s'ha formalitzat, en forma d'acord de col·laboració, el suport de Turisme
Garrotxa, el Consell Comarcal de la Garrotxa i els ajuntaments de la Vall d'en Bas i Olot amb
la Fundació Vallvila, impulsada per les empreses Royal Verd i Noel Alimentaria.

?És un orgull que entitats locals de la Garrotxa se sumin a aquesta cita i col·laborin amb
nosaltres?, explica Eudald Morera, director del Festival Vallviva. El certamen pretén consolidar
la Vall d'en Bas i la Garrotxa com a destinacions imprescindibles del circuit de festivals d'estiu a
Catalunya i, al mateix temps, posar de manifest el seu objectiu solidari.

En aquest sentit, la fundació organitzadora té com a principal missió fomentar projectes o activitats
encaminades al benestar físic, psíquic i social de les persones, especialment aquelles afectades
per malalties de càncer. Tots els beneficis obtinguts es destinaran íntegrament a impulsar els
projectes de tres entitats: la Fundació Albert Bosch, el projecte de Juan Carlos Unzué
relacionat amb la investigació de l'ELA i la Fundació Oncològica de Girona. 
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Més del 70% de les entrades venudes
El festival se celebrarà el 14, 15 i 16 de juliol. Morera es mostra satisfet amb el ritme d'entrades
venudes, ja que només en queden disponibles el 28%. Els tiquets generals tenen un preu de 65
euros per dijous i divendres i de 50 euros el dissabte. Aquesta modalitat inclou estacionament
gratuït a l'aparcament del festival, accés al village, a totes les actuacions programades entre les
18.30 i les 3.00, reserva prèvia de seients de platea així com accés gratuït a l'Espai Cràter d'Olot i
l'espai Can Trona de la Vall d'en Bas.
 

El Festival Vallviva se celebra a la finca les Brides de la Vall d'en Bas. Foto: Martí Albesa

Les entrades premium, per la seva banda, tenen un preu de 175 euros per dia. Com a
elements diferencials, inclouen accés a la zona VIP, copa de cava de benvinguda a la zona de
restauració, reserva prèvia de seients de platea a les primeres files i sopar gastronòmic del
Restaurant Les Cols (amb barra lliure el dissabte). 

El Festival Vallviva se celebrarà a la finca les Brides de la Vall d'en Bas i té capacitat per a
1.500 persones al dia. Tindrà tres escenaris: Vallviva (visible des de tot el recinte), Cabanya
(espai íntim ubicat a un bosc) i Aigua (on hi haurà espectacles de màgia, circ i música de DJ). A
l'edició d'enguany, el cartell compta amb reconeguts artistes com Sergio Dalma, Rosario Flores,
Stay Homas, Mishima, Sofía Ellar i Guillem Roma.

 Les entrades es poden aconseguir a través del web vallviva.cat

Pagina 2 de 2

https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/26724/garrotxa-es-bolca-amb-festival-vallviva





Societat |  | Actualitzat el 23/06/2022 a les 08:00

Turisme i natura: 30 anys de bona
convivència a la Garrotxa
Una de les comarques més protegides de Catalunya fa dècades que combina
paisatge i activitat econòmica basada en la col·laboració publicoprivada

Cartell amb un missatge contrari al turisme a Sales de Llierca | Martí Albesa

La natura és Garrotxa i la Garrotxa és natura. Els volcans defineixen des de fa milers d'anys,
el terreny, el paisatge i, fins i tot, la gent que viu a la comarca. L'ecosistema format per la greda
són l'epicentre d'una biodiversitat que batega constantment en els paratges de la Fageda, la
Moixina, Sant Francesc, les colades de Sant Joan, la cinglera de Castellfollit, l'Alta Garrotxa o els
entorns del Croscat i Santa Margarita.

De la mateixa manera que la biodiversitat explota i viu enmig de la naturalesa de la Garrotxa, hi
ha una població i una economia que també viu i explota aquest entorn natural. Es calcula que
cada any més de 350.000 persones visiten la comarca, i la gran majoria ho fan per la natura
que guarden els volcans i el paisatge garrotxí.

El sector dona feina a 1.160 persones i representa al voltant del 10% del PIB de la comarca.
A més, aquest últim any el turisme garrotxí ha vist com l'explosió del volcà de Cumbre Vieja
provocava una allau de visitants cap al que és el conjunt volcànic més ben conservat de la
península.

Amb aquesta situació, la comarca es veu obligada a buscar un equilibri, a vegades fràgil, entre el
respecte a la natura i l'ús que el turisme en pot fer d'ella. Aquest equilibri pot semblar que
trontolli a causa de noves tendències que apareixen i desapareixen al llarg dels anys.
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Precisament, la Covid ha portat noves mesures de regulació i equilibri entre turisme i natura, però a
la Garrotxa ja fa dècades que es va passar a l'acció.

Els inicis
Ens situem gairebé trenta anys enrere, el 1994. És l'any que el Consell Comarcal de la Garrotxa
decideix crear el Consell Assessor de Turisme, el primer òrgan que més endavant s'acabarà
transformant amb el que ara és Turisme Garrotxa. En aquell moment, la comarca va començar a
detectar l'arribada de visitants que any rere any anaven creixent. "En aquella època no hi havia
pressupost. El turisme no era una competència i no hi havia dotació econòmica. Hi havia Besalú i
Santa Pau com a municipis turístics, on van començar a sorgir activitats, com per exemple, els
carros de la Fageda", recorda Turina Serra, actual gerent de Turisme Garrotxa.

Després de dos anys de vida, el Consell Assessor de Turisme es va transformar en Turisme
Garrotxa i va ser aquesta època quan es va començar a plantejar quin model calia seguir a l'hora
de gestionar el turisme a la comarca. "En aquell moment el sector turístic representava un
percentatge molt petit del PIB de la comarca, però volíem treballar-ho bé. Vam apostar per ajuntar
diferents actors i començar a treballar-ho. També hi havia una qüestió de fe, perquè ningú parlava
de model", explica Serra.

[noticiadiari]2/235817[/noticiadiari]
De fet, una de les figures clau a l'hora de definir el model que calia seguir va ser Josep Maria
Prats, tècnic del Parc Natural de la Zona Volcànica. La mateixa Turina Serra recorda que amb
Prats havien anat a buscar inspiració a França, on s'estaven desenvolupant una mena
d'organismes supramunicipals de promoció econòmica que fomentaven la gestió pública i privada:
"Al principi vam viatjar molt per veure models. Vam començar a anar a veure parcs naturals a
Europa que ja estaven una mica estructurats. Això va crear consciència de grup". De fet, l'actual
director del Parc de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Xavier Puig, assegura que "en aquell
moment l'exercici es va fer d'una manera espontània o gairebé inconscient".
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Turina Serra és la gerent de Turisme Garrotxa. Foto: Martí Albesa

Així doncs, de mica en mica, i amb tocs d'innocència i realitat va començar a néixer el model de
gestió que hi ha avui en dia i que, precisament molts altres territoris venen a conèixer.

El pal de paller: la Carta Europea
El 1999 l'Europarc, la xarxa europea de parcs naturals, va començar a parlar d'un concepte
que es va iniciar sent "una nuvolosa", segons Puig, i que a dia d'avui ha passat a ser el pal de
paller de la gestió turística de la Garrotxa. Estem parlant de la Carta Europea de Turisme
Sostenible, una iniciativa que, segons el mateix Europarc "té com a objectiu promoure el
turisme sostenible" utilitzant "un mètode i un compromís voluntari" que han de permetre aplicar
els principis de la sostenibilitat en el sector. En altre paraules, la Carta és un marc teòric que
també recull plans d'acció que defineix com s'ha de gestionar el turisme amb respecte cap als
espais naturals.

Doncs bé, la Garrotxa va ser el primer territori espanyol a formar part de la Carta Europea de
Turisme Sostenible. Va ser el 2001, juntament amb set altres parcs d'Europa. "La Carta ens va
permetre adonar-nos que el model públic-privat era el camí. Entrar a la Carta ens va requerir
tenir un fòrum d'entesa entre els sectors", explica el director del Parc Natural de la Zona Volcànica
de la Garrotxa. I és que la Carta Europea reforça la idea de gestionar el turisme des d'una esfera
público-privada, ja que l'eina europea busca la implicació de les empreses turístiques.

Com ho fa? Donant reconeixement a les companyies que porten a terme accions i mesures a
favor del turisme sostenible. Per exemple, s'acrediten aquelles empreses que disminueixen els
residus, tenen cura de l'impacte de les seves activitats en el medi ambient o impliquen els seus
clients en la sostenibilitat.

Tant pel Parc Natural de la Zona Volcànica, com per Turisme Garrotxa, la Carta Europea ha estat
l'eina clau per crear un marc teòric a favor del turisme sostenible. "Sempre dic que la carta és
el projecte aglutinador, més aviat com a mètode, no tant com una certificació", assegura Puig.

I és que, des del punt de vista del sector turístic, la carta ha fet obrir els ulls al sector privat i tenir
clar que cal anar agafats de la mà amb l'administració per poder conviure en l'equilibri: "La
natura és el principal atractiu pel qual ve la gent a la nostra comarcal. Per això cal respectar-la,
cuidar-la, entendre-la i conèixer-la per tal de gestionar-la. I per fer una bona gestió cal un treball en
xarxa i consensuar entre el sector públic i privat", explica Turina Serra, qui també es fa seves
les paraules de Xavier Puig: "el sector turístic és molt conscient que la natural és la seva matèria
primera".

Portar-ho a la pràctica
El pas de la teoria a la pràctica recau, sobretot, en la gestió compartida. A la Garrotxa, la presa de
decisions en què el turisme trepitja la natura no existeix, segons el director del parc natural: "A
ningú se li acudeix fer res per lliure, cosa que si passa a altres territoris. Podem estar més o
menys d'acord, però sempre ens ho diem".
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Xavier Puig, director del parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Foto: Martí Albesa

El debat, el consens o el diàleg ha estat el principal motor de gestió de l'equilibri turisme-natura a
la Garrotxa, sobretot els últims anys amb l'aparició de la pandèmia. "Nosaltres tenim el sector
privat dins la governança i quan es tiren endavant decisions, estan consensuades. A vegades, el
privat arrastra el públic o el sector públic li dona coses al privat i crec que aquesta és la clau de
l'èxit", diu la gerent de Turisme Garrotxa. I és que les decisions que pren l'organisme garrotxí
neixen amb un diàleg entre diferents actors i això fa que siguin més fàcils de prendre i tirar endavant.

Un exemple d'això és la Taula de Mobilitat Turística que va néixer el 2021. Es va crear un espai
de coordinació i debat per afrontar la sobrevinguda de visitants de proximitat arran dels
confinaments de la covid. Turisme Garrotxa ha implicat el sector de la restauració, ajuntaments,
tècnics i responsables d'administracions públiques en la presa de decisions sobre quines
mesures calen i caldrà aplicar amb el nou turisme postcovid.

El futur: la Covid, l'Espai Cràter i la participació
Precisament, la Covid ha obert nous panorames que ha obligat la Garrotxa a aplicar mesures i
accelerar-ne algunes que s'estaven cuinant. En l'últim any, la comarca ha ampliat el nombre de
gorgs amb bany regulat, s'ha controlat l'accés a l'Alta Garrotxa des de Sadernes i s'han
contractat educadors ambientals, informadors i guardes de camp. Són mesures que, com moltes
altres s'han anat aplicant seguint el ritme amb què ha evolucionat el flux de visitants.

A la Garrotxa, pagar per aparcar a prop d'un espai natural com la Fageda d'en Jordà és
obligatori des del 2012. Vuit anys abans de la pandèmia els aparcaments de Can Serra i Santa
Margarita van ser pioners a Catalunya. I és que per a Xavier Puig, "prendre decisions dins la
volatilitat és mal negoci". Defensa que no s'ha de tenir por a prendre mesures com fer pagar per
accedir a espais naturals, però que aquestes han de ser ajustades a l'evolució del turisme, no a un
any fort o fluix de visitants: "Posem èmfasi en els dies que hi ha problemes, però no parlem dels
més de 300 dies l'any que en què l'equilibri existeix espontàniament".
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Des de fa anys, l'àrea de Sadernes compta amb un aparcament. Foto: Martí Albesa

Entre les transformacions turístiques, n'hi ha una que acaba de néixer: el nou Espai Cràter
d'Olot. El recentment inaugurat centre d'interpretació dels volcans s'ha presentat com la porta
d'entrada dels visitants a la Garrotxa i esperen que rebi 50.000 visitants l'any. Això pot comportar
més masses a la natura garrotxina?

Per Puig, s'ha de veure: "Ho hem de veure estadísticament i fer alguna enquesta específica. Per
mi millor si el visitant passa abans per l'Espai Cràter i ja ve a la Fageda ensenyat. La tasca de
sensibilització que pot fer l'Espai Cràter és bona". Per la seva banda, Turina Serra creu que
l'equipament reforçarà l'equilibri que hi ha ara entre natura i turisme, ja que "és un espai perfecte
per interpretar millor el territori" i té "altres peces" més enllà de la turística.

Tot i voler ser un salt qualitatiu en la coordinació i rebuda de visitants a la comarca, l'Espai Cràter
d'Olot es considera més una oportunitat que un repte. Com a repte en la gestió de l'equilibri
entre turisme i natura, tant Puig com Serra assenyalen una mateixa cosa: la participació. Creuen
que el model garrotxí de gestió turística ha de millorar la seva participació i que, per exemple, no
només es divideixi entre agents públics i privats, sinó que es diversifiqui amb més actors.

"Un dels objectius dels pròxims anys és revisar la governança perquè sigui més integradora i
diversa. Falten peces", diu Serra. En la mateixa línia, Puig remarca que "cal integrar mirades més
transversals" com per exemple la de la població. De fet, tots dos afirmen que els garrotxins
estimen el seu entorn i que això és un valor que té un doble fil: "Sempre dic que la gestió de la
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Zona Volcànica és més fàcil que altres parcs perquè socialment a la Garrotxa, ara més que mai, hi
ha la consciència que la natura és un actiu socioeconòmic", apunta Puig. Mentre que Serra
recorda que "la natura és per tothom, no només dels garrotxins" i admet que "algunes vegades
ha costat entendre que les mesures s'apliquen, precisament, per gestionar i mantenir
l'equilibri".
 

Espai Cràter Foto: Martí Albesa

I és que tot es resumeix en una balança entre el pes del turisme i el de la natura. Paisatge per
vendre o paisatge per viure? Segurament tot depèn de la mirada o la manera com es visqui i es
miri el paisatge. En el cas de la Garrotxa, l'equilibri fa anys que es gestiona amb un model
consolidat i unes mesures que han anat evolucionant: "Allò de fer promoció perquè 'com més gent
vingui millor' crec que ja ha passat a la història", diu el director del parc natural de la Zona
Volcànica.

I és que sense una gestió que equilibri el turisme i la natura, no seria possible la convivència entre
un territori que compta amb un parc natural de més de 15.000 hectàrees a més de quatre Espais
d'Interès Natural, i un sector turístic que engloba 900 empreses turístiques i acull 350.000
visitants a l'any. "Entre tots ho hem de fer tot", conclou Xavier Puig.
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MEDI AMBIENT

Turisme Garrotxa engega una central de
reserves per accedir al medi natural

Han fet uns panells informatius amb quatre idiomes diferents amb diverses
recomanacions als visitants

Joel Tallant | 11 de juliol de 2022
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AMB RÀDIO OLOT
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En els cartells s’informa del període durant el qual durarà la regulació d’accés a la Vall de Sant Aniol,

Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, a la riera de Sant Martí de Santa Pau i la zona dels Pins

de Sant Privat d’en Bas. També s’indica els punts d’aparcament habilitats en cada zona, quants

vehicles hi caben, els diferents itineraris que es poden fer des del punt d’estacionament així com els

preus que els visitants hauran de pagar, que en la majoria dels casos ronden els 5 euros. També es

donen enllaços i codis QR perquè els visitants coneguin més característiques de la zona en la que es

troben i les alternatives en cas d’arribar en un indret que hagi arribat al límit d’aforament. La

presidenta de Turisme Garrotxa és la Gemma Canalias.

Aquests cartells informatius estaran repartits als diferents gorgs i punts d’interès de la comarca.

Entre les principals novetats respecte l’any passat, destaca la nova ubicació de l’aparcament de

l’Espai Natural de la riera de Sant Martí, a Santa Pau. Enguany es troba situat a la carretera Gi-524, al

final de la recta del càmping Mas Patxet. Una altra de les novetats és que de les 12 del migdia a les 7

de la tarda hi haurà informadors ambientals repartits durant els mesos de juliol i agost per diferents

espais de bany de la Garrotxa.

La preservació de l’entorn s’ha convertit en una prioritat des de la hiperfreqüentació provocada

després del confinament. Aquest any agafa una volada més important com a conseqüència del risc

d’incendi forestal, el més elevat de les últimes dècades a causa de la situació dels boscos.

Comparteix a: 
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El més vist

La salut torna a donar un ensurt a l’esport garrotxí

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fradiolot.cat%2Fnoticies%2Fturisme-garrotxa-engega-una-central-de-reserves-per-accedir-al-medi-natural%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=Turisme%20Garrotxa%20engega%20una%20central%20de%20reserves%20per%20accedir%20al%20medi%20natural&url=https%3A%2F%2Fradiolot.cat%2Fnoticies%2Fturisme-garrotxa-engega-una-central-de-reserves-per-accedir-al-medi-natural%2F
https://api.whatsapp.com/send?text=Turisme%20Garrotxa%20engega%20una%20central%20de%20reserves%20per%20accedir%20al%20medi%20natural%20https%3A%2F%2Fradiolot.cat%2Fnoticies%2Fturisme-garrotxa-engega-una-central-de-reserves-per-accedir-al-medi-natural%2F
https://radiolot.cat/noticia/medi-ambient/
https://radiolot.cat/noticies/garrotxa-domus-impulsa-57-projectes-en-nomes-mig-any/
https://radiolot.cat/noticia/medi-ambient/
https://radiolot.cat/noticia/urbanisme/
https://radiolot.cat/noticies/olot-tindra-el-seu-primer-parc-per-a-gossos/
https://radiolot.cat/noticies/la-salut-torna-a-donar-un-ensurt-a-lesport-garrotxi/


28/7/22, 13:35 Turisme Garrotxa amplia les propostes pels visitants de proximitat » Ràdio Olot

https://radiolot.cat/noticies/turisme-garrotxa-amplia-les-propostes-pels-visitants-de-proximitat-editant-un-cataleg-dexperiencies-dun-dia/ 1/4

TERRITORI

Turisme Garrotxa amplia les propostes
pels visitants de proximitat

Es tracta de 58 activitats, que estaran disponibles durant tot l’any, i que van
destinades a aquells visitants que venen a passar un dia a la comarca

Aniol Puigvert | 28 de juliol de 2022
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El catàleg d'experiències a la Garrotxa (Roger Isern)

Són molts els visitants que fan estades de cap de setmana o d’un dia a la comarca. És l’anomenat

turisme de proximitat, un perfil de visitant que ara tindrà més propostes per fer gràcies al catàleg

que ha editat Turisme Garrotxa. Porta per títol “Experiències d’un dia” i consisteix en 58 activitats

relacionades amb la natura, els volcans, la gastronomia, la salut i el benestar que organitzen

empreses del Servei d’Innovació i Producte de Turisme Garrotxa. L’objectiu principal d’aquestes

propostes és aconseguir que els visitants de la comarca, no només vinguin durant els mesos d’estiu,

sinó que tinguin un ampli ventall d’ofertes turístiques durant tots els mesos de l’any. La presidenta de

Turisme Garrotxa és Gemma Canalies.

Paral·lelament des de Turisme Garrotxa també s’ha reeditat el catàleg “Experiències Garrotxa

Incoming”,  un conjunt de propostes dirigides al públic professional que capta visitants de fora del

territori que fan estades més llargues a la comarca.  Es tracta d’11 paquets ecoturístics, d’una durada

d’entre 3 i 7 dies, a on s’inclou l’allotjament i les activitats per fer. Aquest catàleg s’ha creat a partir

del treball i la coordinació entre el sector públic i el sector privat.

Aquest dos catàlegs d’experiències a la Garrotxa contemplen propostes íntegrament sostenibles

avalades per la Carta Europea de Turisme Sostenible. Estan impulsades per Trescàlia, una agència

de turisme que opera al Ripollès, l’Alt Empordà i la Garrotxa. La Fundadora de Trescàlia és Beth

Cobo.

Entre l’oferta turística impulsada des de Turisme Garrotxa també hi ha la iniciativa “Reunions entre

volcans”, una proposta destinada a acollir congressos, convencions o altres esdeveniments a la

ciutat. En aquest cas s’ofereixen i es descriuen els espais públics o privats que poden acollir

trobades d’aquestes característiques.Comparteix a: 
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Olot no vol
autocaravanes fent
estada a la ciutat

 L’Ajuntament prohibeix que accedeixin als
llocs de la zona urbana que més utilitzen

 No és previst condicionar cap espai per a
aquest tipus de vehicle i s’ofereix
l’alternativa dels càmpings





RAMON ESTÉBAN - OLOT
L’Ajuntament d’Olot s’ha proposat que les
autocaravanes ni pernoctin ni passin gaire es-
tona a la zona urbana. Arran de l’increment de la
presència d’aquest tipus de vehicles a la ciutat –
un fenomen generalitzat a tot el país des que es
van aplicar les restriccions de la pandèmia– el
consistori està buscant els llocs on n’hi ha més i
hi restringeix l’accés. És el cas de l’esplanada que

L’esplanada de la llar d’infants del Morrot, on ja no poden acc
autocaravanes R. E.
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hi ha entre el Serrat i la llar d’infants del Morrot,
que per la seva situació (a la falda del volcà
Montsacopa i a deu minuts a peu del Firal) era
dels indrets on més autocaravanes estacionaven.
Aquest estiu hi han posat un senyal que hi pro-
hibeix acampar. L’objectiu del consistori –ex-
plica la regidora Gemma Canalias– és que
aquest tipus de vehicles pernocti o faci els esta-
cionaments de llarga durada als càmpings. Es
dona la circumstància que entre el Serrat i la llar
d’infants aparquen els que porten i recullen la
mainada, tant d’aquest centre com de la veïna
escola de primària. Com que és proper al Firal es
fa servir molt pels que es dirigeixen a peu al cen-
tre i també per autocars, sobretot des que al
març van obrir l’Espai Cràter.

Contràriament al que han fet o planegen diver-
sos ajuntaments de la Garrotxa, Olot no vol
condicionar un espai específic per a les autocara-
vanes, al menys a curt termini, indica la mateixa
regidora. Segons el portal de Turisme
Garrotxa , ara mateix en aquest territori hi ha
instal·lacions per a autocaravanes a Besalú,
Santa Pau, Sant Joan les Fonts i la Vall d’en Bas.
La majoria d’aquests recintes disposen d’aigua
corrent, electricitat i sistema de recollida
d’aigües brutes. A Olot hi ha dos càmpings (les
Tries i la Fageda) i en tots dos s’ofereix aquests
serveis.
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Noves promocions
del Garrotxa
Approp

J.C - OLOT
L’àrea de Promoció Econòmica ha posat en
marxa una nova campanya de reactivació
econòmica i de suport als establiments de la ciu-
tat. Les 1.500 primeres persones d’Olot que facin
una compra de 30 euros combinant dues cate-
gories del Garrotxa Approp rebran 30 euros més
per gastar als establiments de la ciutat inclosos a
l’aplicació. Atesa l’evolució i l’impacte de la
pandèmia generada per la Covid-19 i amb

L’APP dona suport a l’activitat comercial de la ciutat J.C.

https://www.elpuntavui.cat/economia.html
https://www.elpuntavui.cat/registre/compte/verificat.html?return=aHR0cHM6Ly93d3cuZWxwdW50YXZ1aS5jYXQv&msg=c4eeab9032d323d5efe2cfcb49c5af32
whatsapp://send?text=Noves+promocions+del+Garrotxa+Approp+https%3A%2F%2Fwww.elpuntavui.cat%2Feconomia%2Farticle%2F2194160-noves-promocions-del-garrotxa-approp.html%3FItemId%3D2787%26tmpl%3Dprint%26utm_source%3Dwhatsapp%26utm_medium%3Dbotons%26utm_campaign%3Dcom_epanoticies
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.elpuntavui.cat%2Feconomia%2Farticle%2F2194160-noves-promocions-del-garrotxa-approp.html%3FItemId%3D2787%26tmpl%3Dprint%26utm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dbotons%26utm_campaign%3Dcom_epanoticies
https://twitter.com/intent/tweet?&url=https%3A%2F%2Fwww.elpuntavui.cat%2Feconomia%2Farticle%2F2194160-noves-promocions-del-garrotxa-approp.html%3FItemId%3D2787%26amp%3Btmpl%3Dprint&text=Noves+promocions+del+Garrotxa+Approp&via=elpuntavui
https://t.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwww.elpuntavui.cat%2Feconomia%2Farticle%2F2194160-noves-promocions-del-garrotxa-approp.html%3FItemId%3D2787%26tmpl%3Dprint%26utm_source%3Dlinkedin%26utm_medium%3Dbotons%26utm_campaign%3Dcom_epanoticies
https://www.elpuntavui.cat/imatges/61/41/alta/780_0008_6141378_bad6ece01d399091bd39f2254471a190.jpg


18/11/22, 11:57 Noves promocions del Garrotxa Approp | J.C | Olot | Economia | El Punt Avui

https://www.elpuntavui.cat/economia/article/2194160-noves-promocions-del-garrotxa-approp.html?ItemId=2787&tmpl=print 2/2

l’objectiu de reactivar l’activitat comercial i
d’hostaleria de la ciutat, l’Ajuntament d’Olot ha
posat en marxa la campanya + 30€. Amb el su-
port, doncs, de l’Associació de Comerciants
d’Olot, Turisme Garrotxa, l’Associació
d’Hostalatge de la Garrotxa i l’Associació de
Placers d’Olot s’impulsa aquesta iniciativa que té
per objectiu incentivar la compra als allotja-
ments, restaurants, comerços, serveis i activitats
de cultura i oci de la ciutat. Aquesta aplicació,
doncs, promou els sectors econòmics lligats al
comerç i al turisme i és una eina de suport a
l’activitat econòmica que generen.

    

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.elpuntavui.cat%2Feconomia%2Farticle%2F2194160-noves-promocions-del-garrotxa-approp.html%3FItemId%3D2787%26tmpl%3Dprint%26utm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dbotons%26utm_campaign%3Dcom_epanoticies
https://twitter.com/intent/tweet?&url=https%3A%2F%2Fwww.elpuntavui.cat%2Feconomia%2Farticle%2F2194160-noves-promocions-del-garrotxa-approp.html%3FItemId%3D2787%26amp%3Btmpl%3Dprint&text=Noves+promocions+del+Garrotxa+Approp&via=elpuntavui
https://t.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwww.elpuntavui.cat%2Feconomia%2Farticle%2F2194160-noves-promocions-del-garrotxa-approp.html%3FItemId%3D2787%26tmpl%3Dprint%26utm_source%3Dlinkedin%26utm_medium%3Dbotons%26utm_campaign%3Dcom_epanoticies
https://www.linkedin.com/cws/share?url=https%3A%2F%2Fwww.elpuntavui.cat%2Feconomia%2Farticle%2F2194160-noves-promocions-del-garrotxa-approp.html%3FItemId%3D2787%26tmpl%3Dprint%26utm_source%3Dlinkedin%26utm_medium%3Dbotons%26utm_campaign%3Dcom_epanoticies
https://www.elpuntavui.cat/component/mailto/?task=display&view=mailtoepa&tmpl=component&template=d2015&medium=com_epanoticies&id=2194160






















18/11/22, 12:17 El Garrotxa Emprèn posa l'accent a l'aspecte comunicatiu, aquest dimecres - Garrotxa Digital

https://www.garrotxadigital.cat/noticia/182236/el-garrotxa-empren-posa-laccent-a-laspecte-comunicatiu-aquest-dimecres 1/4

Opinions Farmàcies de guàrdia Olot Televisió Ràdio Olot Contacte

El Garrotxa Emprèn posa l'accent a l'aspecte
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Dimecres, 26 d'octubre de 2022 - 12:57h

Inici / Actualitat / Notícies, Societat, Notícia destacada, Economia, Espanya, Garrotxa

El Garrotxa Emprèn ha celebrat la cinquena edició de la jornada de territori i
sostenibilitat. Les insta�lacions de les brides, a la Vall d’en Bas, han acollit la
conferència de l’experta en comunicació en l’àmbit empresarial Teresa Baró, que
ha parlat, davant empresaris i entitats de la comarca adherides al projecte de
Turisme Garrotxa de la carta europea de turisme sostenible, sobre com ser més
competitius i e�cients en l'àmbit de la comunicació.

Teresa Baró, consultora en comunicació en l’àmbit empresarial:No és només
una activitat econòmica emprendre, sinó que és una activitat social, cultural i
comunicativa, entre tots els agents. El que fem a la Garrotxa al �nal té conseqüències
més enllà, pot tenir impacte més enllà.
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Últimes notícies

Joan Gallach vol seguir fent camí en el món del pubillatge

La UE Olot de Risueño s'estrena a la lliga contra el Deportivo Aragón

Nou repte gran per a l’Hoquei Olot: derrotar el líder a casa seva

'Itineraris literaris' la nova exposició que es pot visitar a la Universitat
de Girona

El primer cigarret del dia és el més contaminant per a un fumador

Opinió

Com ser feliços amb problemes

JOAN CARLES FOLIA
Coach

Des de Turisme Garrotxa aposten per la Garrotxa Emprèn per reforçar aquest nou
model empresarial, en aquest cas per empreses dedicades al turisme, i per anar
reforçant aquest canvi de model i manera de treballar.

Gemma Canalias, presidenta Turisme Garrotxa:Vam, renovar l’estratègia de carta
europea de turisme sostenible, i a la veritat és que ha estat molt participativa aquesta
aposta, perquè hi són presents pràcticament 250 empreses, entitats i persones del món
públic i del món privat i la idea és anar cap a aquest model de turisme sostenible.

Fins divendres continuaran les activitats del Garrotxa Emprèn, amb una xerrada
dedicada a estudiants, una altra pensada per autònoms i el lliurament dels Premis
100% Emprenadors.
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Emprendre va molt més enllà de ser una
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És una activitat social i cultural. Ho ha dit l’experta en comunicació
empresarial, Teresa Baró

Redacció | 27 d'octubre de 2022

GENERACIÓ D'ÈXITS
AMB RÀDIO OLOT

https://radiolot.cat/
https://radiolot.cat/noticia/empresa/


18/11/22, 11:15 Emprendre va molt més enllà de ser una activitat econòmica » Ràdio Olot

https://radiolot.cat/noticies/emprendre-va-molt-mes-enlla-de-ser-una-activitat-economica/ 2/4

El Garrotxa Emprèn ha celebrat la cinquena edició de la jornada de territori i sostenibilitat. Les

instal·lacions de les brides, a La Vall d’en Bas, han acollit la conferencia de l’experta en comunicació

en l’àmbit empresarial Teresa Baró, que ha parlat, davant empresaris i entitats de la comarca

adherides al projecte de Turisme Garrotxa, de la carta europea de turisme sostenible, sobre com ser

més competitius i eficients a nivell comunicatiu.

Des de Turisme Garrotxa aposten pel ‘Garrotxa Emprèn’ per reforçar el nou model empresarial, en

aquest cas per empreses dedicades al turisme, i per anar reforçant aquest canvi de model i manera

de treballar. La presidenta de Turisme Garrotxa és Gemma Canalias.

Fins divendres continuaran les activitats del Garrotxa Emprèn, amb una xerrada dedicada a

estudiants, una altra pensada per autònoms i el lliurament dels Premis 100% Emprenedors.
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L’associació Turisme Garrotxa, soci per a desenvolupar un projecte d’ecoturisme
Finançat amb fons Next Generation, vol millorar la sostenibilitat i la digitalització de les experiències

DdG. Olot

 |  | 

La Secretaria d’Estat de Turisme ha aprovat el projecte «Sostenibilidad y digitalización de la red de experiencias Ecoturismo en
España», que estarà desenvolupat per l’Associació d’Ecoturisme a nivell estatal juntament amb sis socis més, entre ells, l’associació
Turisme Garrotxa.

Amb un pressupost total de 499.877 euros, finançat pels fons Next Generation de la Unió Europea, el projecte s’emmarca en el
programa «Experiencias Turismo España».

El projecte, que ha d’estar enllestit a finals de l’any 2023, vol fer una transformació «real» de l’ecoturisme «amb un salt qualitatiu
finançant eines per a digitalitzar els processos de treball de les empreses turístiques i reforçant la marca ‘Soc Ecoturista’». En aquest

18·11·22 06:30 Actualitzat a les 08:48

0

Una imatge promocional del projecte. | CONSELL COMARCAL LA GARROTXA

https://www.diaridegirona.cat/tags/turisme/
https://www.diaridegirona.cat/tags/garrotxa/


18/11/22, 11:18 L’associació Turisme Garrotxa, soci per a desenvolupar un projecte d’ecoturisme - Diari de Girona

https://www.diaridegirona.cat/comarques/2022/11/18/l-associacio-turisme-garrotxa-soci-78724640.html 2/2

sentit, l’objectiu del projecte és millorar la sostenibilitat, la digitalització i la comunicació de les experiències d’ecoturisme. A més, el
projecte també volen crear una plataforma online de comercialització.

Aquesta iniciativa suposarà un impuls definitiu a la xarxa de destinacions i empreses adherides al club d’ecoturisme a nivell estatal.

L’Associació Ecoturisme a Espanya (AEE) és una associació sense ànim de lucre creada l’any 2010 per a fomentar el turisme sostenible
als espais protegits i formada principalment per associacions d’empresaris turístics ubicats en espais naturals, entitats gestores d’espais
naturals, administracions públiques implicades en la gestió turística d’aquestes espais, universitats, fundacions, empreses d’innovació
turística i empreses turístiques compromeses amb la conservació i el desenvolupament local. Turisme Garrotxa va liderar la presidència
de l’associació del 2014 al 2016.








