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ANTECEDENTS

L’any 2001, Turisme Garrotxa davant la 
necessitat de desestacionalitzar el turisme, i 
la hiperfreqüentació, encarrega un estudi de 
mercat per a la creació de productes.mercat per a la creació de productes.

El producte escollit és el senderisme i els 
resultats de l’estudi detecten:







INICI DE LA COOPERACIÓ

L’any 2004, conscients que la dimensió de la 
Garrotxa era reduïda, la comarca va entrar en 
contacte amb les comarques veïnes unides 
per la zona de l’Alta Garrotxa i els va per la zona de l’Alta Garrotxa i els va 
proposar ser copartíceps en el projecte.



Consell Comarcal de la Garrotxa: manteniment

turisme, impulsa la dinamització de nous productes. Se 
serveix de la col.laboració de l’associació Alt Empordà 
Turisme

Consell Comarcal de la Garrotxa: manteniment

Consell Comarcal del Ripollès: manteniment



CONSELL DINAMITZADOR

ITINERÀNNIA 

Comissió política: Presidents del Consells 
Comarcals i de les entitats promotores

Comissió executiva: Un membre executiu de 
cada Consell Comarcal i de cada entitatcada Consell Comarcal i de cada entitat

Comitè de pilotatge: Un membre de cada 
entitat  promotora

Taula de concertació

Creat el 2010



MISSIÓ DE LA XARXA DE 
SENDERS ITINERÀNNIA

Crear una xarxa de senders que connecti el 
patrimoni natural i paisatgístic, els recursos 
històrics i culturals i valoritzi l’antropologia 
rural local.

Desenvolupar les potencialitats intercomarcals Desenvolupar les potencialitats intercomarcals 
per a la creació d’un recurs especialitzat, de 
qualitat, diferenciat, transversal en el territori, 
competitiu en el mercat i sostenible econòmic, 
social i mediambientalment



Línia estratègica 1.
Disposar d’una única xarxa de camins d’ús públic per ésser 
utilitzats com infraestructura de suport a les activitats en el medi 
natural
Línia estratègica 2 .
Generar impacte econòmic vinculat a la xarxa de sendersGenerar impacte econòmic vinculat a la xarxa de senders
Línia estratègica3 .
Impulsar la dimensió social de la xarxa de senders





L1. Disposar d’una única xarxa de camins d’ús 
públic per ésser utilitzats com a infraestructura 
de suport a les activitats en el medi natural





La senyalització horitzontal consisteix en marques 
rectangulars de 10x3 cms. Que podeu trobar al llarg de tots 
els camins de la xarxa

Model
suís



SENYALITZACIÓ VERTICAL 

En els creuaments de camins, s’indiquen les diferents direccions i 
temps fins a on et pots dirigir

IDENTIFICACIÓ DE LA XARXA

Nivell de 
dificultat

Coordenades UTM 



SENYALITZACIÓ PUNTA VERDA 
El manual preveu la incorporació de rutes al voltant de les 
poblacions en forma d’itinerari, en aquests casos el que es 
marcarà seràn elements d’interès, elements 
patrimonials...segons la necessitat de cada municipi.

ITINERARIS AL VOLTANT DE LES 
POBLACIONS



CARTELLERES INFORMATIVES
  

Situades a cada població.
Tenen dues cares:
Cara 1. Lloc on esteu situats i
uns 9 kms. al vostre alrededor.

  

Cara 1. Lloc on esteu situats i
uns 9 kms. al vostre alrededor.
I petit mapa de localització.
Cara 2. Mapa de cada
comarca amb llegenda dels
símbols de com seguir la
xarxa i els principals serveis
de la comarca



L2. Generar impacte econòmic vinculat a la 
utilització de la xarxa de senders



PROMOCIÓ DE LA XARXA DE 
SENDERS

Públic
prescriptor

Públic
usuari

Agents
turístics

Turista 
actual i 

potencial



ACCIONS DE COMUNICACIÓ I FORMACIÓ 

PER PRESCRIPTORS:

• Díptic de presentació del projecte

• Participació en jornades i seminaris diversos

• Formació per empresaris: Curs pràctic de productes de 
senderisme (3 comarques)

Agents
turístics

Públic
prescriptor

• Formació per prescriptors: 
Caminada pels camins d’ Itinerànnia 
OT’s província de Girona

• Presentació pública del projecte:
SITC, Palau Robert, Fitur 



ACCIONS DE COMUNICACIÓ I FORMACIÓ 

PER PRESCRIPTORS:

• Viatges de formació conjunts amb les tres comarques:
– Doñana
– Serra de Tramuntana 
– A la xarxa de senders ja marcada 
– Escòcia 

Públic
prescriptor

Agents
turístics

• Taules de treball per a creació de 
productes. Amb empresaris i amb oficines
de turisme

• Assistència a workshops

• Preparació de famtrips



ACCIONS DE COMUNICACIÓ I FORMACIÓ 

PER PÚBLIC USUARI :

Públic
usuari

Turista 
actual i 

potencial

• Incorporació de la xarxa als mapes d’informació comarcal
• Reportatge en diferents mitjans genèrics: Panxing Pirineus, 

Pirineos, Grandes Espacios, Diari Sport, Què fem?
• Rodes de premsa en diferents esdeveniments 
• Realització d’un vídeo per fer difusió del projecte
• Publicació de notícies en mitjans locals i provincials de les accions • Publicació de notícies en mitjans locals i provincials de les accions 

que es realitzen
• Assistència a fires internacionals especialitzades en senderisme



MAPES CARTOGRÀFICS 1:50.000

S’han editat mapes cartogràfics amb l’editorial Alp ina 
per cada una de les comarques

Turista 
actual i 

potencial

Públic
usuari



PÀGINA WEB (I)

• Actualment la pàgina web és una presentació en flash amb 
unes fotografies molt atractives a nivell de presentació 
global.

• Hi podeu trobar també la xarxa amb Google Earth, un 
document de com seguir la xarxa i alguns tracks amb GPS

Públic
usuari



Públic
usuari

Enllaç amb les webs de Ripollès, 
Garrotxa i Alt Empordà per 
allotjaments i restaurants

Descripció de la senyalització, propostes de rutes 
segmentades per nombre de dies, dificultat...

Breu descripció 
del projecte

Sistema 
d’informació 
geogràfica 
que permeti 

PÀGINA WEB (II)

que permeti 
fer itineraris 
sobre la 
xarxa tipus 
“routing”



PREPARACIÓ DE RUTES SOBRE LA 
XARXA I IMPRESSIÓ DE MATERIAL 
DIVULGATIU

Algunes d’elles es podran utilitzar per a la creació de 
productes i d’altres (les de mitja jornada/jornada sencera/o 
bé cap de
setmana) s’editaran com a material divulgatiu 
per OT’s, fires....

Públic
usuari

per OT’s, fires....



INVESTIGACIÓ DE PRODUCTES OFERTATS 
EN MERCATS ON HI HA CLIENT 

SENDERISTA

Anàlisi de l’oferta de productes senderistes a: França, 
Gran Bretanya, Alemanya, Bèlgica, Noruega

- Hàbits turístics a cada país
- Anàlisi de la naturalesa dels operadors
- Anàlisi del catàleg i oferta
- Estructura i composició del producte 
- Fires de referència de cada país

Públic
prescriptor

- Fires de referència de cada país
- Principals mitjans especialitzats
- Associacions i federacions
- Webs i butlletins



CONTACTE AMB OPERADORS, 
AGÈNCIES RECEPTIVES I PRESS-TRIP 

Amb els resultats dels estudis de mercat i de les
taules de treball. L’objectiu són els contactes comercials.
Entrarem en contacte amb operadors dels 
països estudiats per oferir-los els productes resultants a les
taules de treball i multiples variacions d’ells. Contactarem  amb
agències receptives que tinguin o es vulguin especialitzar en

Públic
prescriptor

agències receptives que tinguin o es vulguin especialitzar en
productes de senderisme per vendre al públic espanyol o
català i també per ser incoming dels operadors estrangers. 
A tots aquells que hi estiguin interessats 
prepararem un presstrip en el
territori.



L3. Impulsar la dimensió social de la xarxa de 
senders



TAULA DE CONCERTACIÓ

Planificació de la taula de concertació que s’ha de crear de 
forma conjunta entre les tres comarques per buscar una millor 
acceptació en els territoris i garantir més suport a Itinerànnia: 
centres excursionistes, entitats lligades a la conservació del 
territoriterritori



CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ 
POBLACIÓ LOCAL

Per arribar a ser una destinació senderista 
reconeguda, els primers que l’han de 
conèixer i fer-ne ús, són la gent dels nostres 
territoris.
Realització d’actuacions a nivell local per tal 
d’amplificar el coneixement del model a 
nivell localnivell local





Contacte:

ADRIANA RAMON 

Coordinadora

Telf.(0034)972.27.16.00

info@itinerannia.net www.itinerannia.net


