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Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarca de l’Alt 

Empordà.  

Operació núm. GO03-002054. Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

 

 

Actuacions: 

 

1. Xarxa de Camins Intel·ligents i Accessibles 

 

 

2. Patrimoni Obert Girona 

 

 

3. Open Tourism 
 

  



 

 

 

 

Descripció de l’operació:  

L’operació proposa fer valer el patrimoni natural i cultural, la connexió de les xarxes de 

camins, el treball en xarxa i l’ús de les noves tecnologies, i afavorir la participació i la 

cooperació dels agents turístics, tot fomentant un ús sostenible i compatible amb la resta 

d’activitats econòmiques, que permetin la diversificació i la diferenciació respecte d’altres 

destinacions, i desestacionalitzin l’activitat turística, mitjançant els àmbits d’actuació 

següents: 

 La creació d’una Xarxa de Camins Intel·ligents i Accessibles. 

 L’elaboració d’una sèrie de propostes per fer el patrimoni cultural i natural més 

accessible i per facilitar-ne la interpretació als turistes. 

 El disseny i la implementació d’un model de gestió més eficient de les destinacions 

turístiques que incorpori la participació activa dels agents i el desenvolupament 

d’eines d’innovació oberta. Alhora, es desenvoluparà una interfície pensada per 

millorar l’experiència dels turistes un cop són al territori. 

 

Objectius de l’operació:  

Aquesta operació, juntament amb la resta d’operacions dels socis del projecte, ha de 

permetre donar un nou impuls al sector turístic de les comarques gironines, pel seu abast 

territorial ampli i la categoria i representativitat dels seus socis. L’objectiu és treballar per un 
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turisme sostenible i més accessible, fomentant la diversificació i la diferenciació de la 

destinació i la desestacionalització de l’activitat turística. 

Es recullen els trets més destacats en cadascuna de les tres actuacions de l’operació. 

 

Camins Intel·ligents 

 

 Anàlisi i digitalització de la xarxa de senders existent, anomenada Itinerànnia. 

L’experiència de la Xarxa Itinerànnia és a la base de la nostra operació i proveeix la 

infraestructura bàsica sobre la qual es pot fonamentar el projecte. Amb el 

desenvolupament del Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT), 

s’incorporen noves rutes i es millora la informació digitalitzada sobre els recursos 

associats a la xarxa de senders i sobre els camins i itineraris. 

  Obertura i senyalització de noves rutes: incorporació de connexions de senders 

senyalitzats amb les comarques veïnes del Baix Empordà, el Gironès i el Pla de 

l’Estany i amb el nou tram del Camí de Sant Jaume. 

 Disseny i col·locació de cartelleres amb la incorporació de totes les noves rutes 

senyalitzades i de totes les rutes a peu i en bicicleta que estan senyalitzades a cada 

municipi de l’Alt Empordà. 

 Creació d’una eina de gestió de rutes conjunta de tot el territori gironí per cobrir 

diverses funcions, www.inruting.org i l’aplicació per a mòbils corresponent, amb els 

objectius següents: 

o Oferir tota la xarxa de senders i cicloturisme integrada de la demarcació de 

Girona, de manera que els usuaris i usuàries puguin conèixer totes les 

possibilitats de pràctica del senderisme i del ciclisme a Girona amb una única 

aplicació. 

o Aportar eines d’itinerari (routing) que abastin tota la xarxa integrada. 

o Incorporar informació associada a la xarxa de senders i camins del patrimoni 

natural i cultural més rellevant. 

o Aportar informació sobre els recursos i els serveis turístics de cada comarca. 

o Permetre una gestió integrada i descentralitzada d’aquest recurs. 

 Serveis formatius i de mentoria i de promoció per a la creació i millora de productes 

turístics basats en recursos culturals i naturals de l’Alt Empordà i en l’ús de la xarxa 

de camins. 

 Impuls del festival de senderisme Alt Empordà Sea Walking, en el marc dels 

Festivals de Senderisme dels Pirineus, amb la intenció de donar a conèixer la xarxa 

de senders i potenciar aquest tipus de producte a la comarca de l’Alt Empordà. 

 

http://www.inruting.org/
http://www.inruting.org/


 

 

Patrimoni Obert 

 

• Analitzar els recursos potencials: el concepte de patrimoni que es vol incorporar al 

projecte es caracteritza pel fet de tenir un caràcter integral. En aquest sentit, es vol 

aconseguir que la xarxa resultant ofereixi dades sobre patrimoni natural i cultural 

(històric, artístic i etnològic, material i immaterial). 

• Definir una sistemàtica de tractament que ha comportat la contractació de serveis 

per a la creació dels recursos digitals del patrimoni vinculat a la xarxa de camins i 

senders de l’Alt Empordà. Per a tots els recursos identificats per al PECT, s’ha 

redactat un text descriptiu i la producció dels recursos digitals (fotografies antigues, 

visites virtuals basades en fotografies de 360° dels interiors d’alguns espais 

determinats, models en 3D de peces situades en col·leccions museístiques i la 

locució dels textos i traducció en idiomes per tal de posar a l’abast de més persones). 

• Donar un impuls a fer més visitable el patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà 

amb l’organització de les sortides anuals als espais naturals i als espais medievals 

de l’Empordà; amb l’elaboració del fullet Empordà medieval, que divulga una 

proposta de catorze rutes pel patrimoni medieval de l’Alt i del Baix Empordà, amb la 

voluntat de crear una mirada turística del patrimoni històric articulat entorn d’una 

proposta de passejada (touring) que recorre l’Empordà de Nord a Sud, i amb el fullet 

L’Alt Empordà, terra de pesca, en el qual s’identifiquen els principals recursos 

pesquers. Totes aquestes actuacions portat a terme juntament amb el Consell 

Comarcal del Baix Empordà. 

• Accions de promoció del patrimoni cultural i natural i edició de material en paper i 

digital de difusió de les diverses iniciatives impulsades. 

 

 

Open Tourism 

 

• Amb aquesta denominació l’operació inclou les accions adreçades a crear un 

sistema innovador de gestió de la destinació. Aquesta actuació s’ha concretat amb 

reunions de coordinació del Consell Rector i de l’Assemblea i s’han iniciat els 

diagnòstics que han de permetre consolidar una estructura de governança en el 

futur, equipada amb recursos digitals que facin més eficient el seu treball. Un 

exemple n’és la plataforma web batejada com a Whatsup, que té l’objectiu de 

contribuir a implementar un model de governança amb les eines tecnològiques 

disponibles. 

• Així mateix, s’ha treballat d’una manera col·laborativa amb tots els socis del PECT 

per crear un nou producte turístic: «El paisatge que desperta els sentits». S’ha 

participat en diverses reunions per definir el producte i el pla de comunicació 

corresponent, i aportar propostes i opinions en tot el procés. 

• En darrer lloc, també s’inclouen les tasques adreçades a satisfer processos de 

control d’activitats i de justificació de la despesa. 



 

 

 

Import econòmic que s’hi dedica:  

COST TOTAL: 308.704,32 euros 

Ajut del FEDER (50 %): 137.574,76 euros 

Subvenció de la Diputació de Girona (25 %): 68.787,38 euros 

Recursos propis: 102.342,18 euros 

 
 
 
Anàlisi dels resultats esperats vs. els resultats efectivament aconseguits:  

Aquesta actuació beneficia el sector turístic de la comarca amb diferents iniciatives que 

s’han aconseguit impulsar, treballant col·laborativament, en favor d’un turisme sostenible i 

més accessible, fomentant la diversificació, la diferenciació de la destinació i la 

desestacionalització de l’activitat turística. 

Ha permès consolidar i ampliar la xarxa de senders Itinerànnia ja existent, amb la 

incorporació de noves rutes. 

S’ha digitalitzat la xarxa de senders de més de 1.000 km, amb més de 100 itineraris, i inclou 

la digitalització de més de 500 recursos del patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà. 

S’han generat noves activitats econòmiques amb valor afegit, que s’han plasmat en 10 nous 

productes innovadors a l’Alt Empordà, adaptats a una demanada turística sostenible. 

Aquestes iniciatives més sostenibles i digitals han propiciat que, malgrat la pandèmia, el 

nombre de visites a llocs que pertanyen al patrimoni cultural i natural i a atraccions 

subvencionades de l’Alt Empordà ha augmentat en aquest període, tal com es pot observar 

en el quadre següent: 

Anualitats 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Execució 0 702 702 836    

 

Què deixa l’actuació a les comarques gironines? 

Disposem d’una eina de gestió de rutes conjunta de tot el territori gironí per cobrir diverses 

funcions: web i l’aplicació per a mòbils corresponent. 

 

 

 

 

 

http://www.inruting.org/
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És una eina única a Catalunya. Es tracta d’una aplicació amb més de 15.000 km de senders 

i amb més de 2.500 elements descrits en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès), 

alguns dels quals acompanyats de recursos audiovisuals, recorreguts virtuals en 3D, 

imatges actuals, imatges d’arxius històrics, dades de contacte per visitar-los, accessibilitat i 

enllaços web que en faciliten i en complementen la interpretació. 

Disposem, també, d’una nova ruta, «El paisatge que desperta els sentits», que ajudarà a 

descobrir la riquesa paisatgística, natural i cultural de la Costa Brava i del Pirineu de Girona. 

I, finalment, disposem de la consolidació del treball comú entre totes les entitats de gestió 

del turisme comarcal, amb la Universitat de Girona, el Consorci de les Vies Verdes, el 

Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona i la Diputació de Girona. 

El repte de futur: la consolidació del model de gestió. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aquest projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) està cofinançat en el 50 % pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 «Objectiu d’inversió en 
creixement i ocupació», i en el 25 % per la Diputació de Girona. 
 

 


