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Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarca del Ripollès. 

Operació núm. GO03-002063. Agència de Desenvolupament del 

Ripollès. 

 

 

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 

turisme sostenible i més accessible, fomentant la diversificació i la diferenciació de la 

destinació i la desestacionalització de l’activitat turística. 

 

Església de Sant Esteve de Llanars 



 

 

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. 

 

Disseny i renovació de 24 cartelleres amb la incorporació de totes les rutes a peu (xarxa de 

senders Itinerànnia, GR, itineraris saludables, rutes locals...) i amb bicicleta (vies verdes, 

rutes BTT...) que estan senyalitzades a cadascun dels 19 municipis del Ripollès  

Recull i descripció en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès) de 212 rutes a la 

natura senyalitzades pels 19 municipis del Ripollès. Actualització del mapa de senders del 

Ripollès. 

 

Renovació de les plaquetes indicatives de les rutes Centre BTT Ripollès, amb un nou 

material de polipropilè més resistent, per on transcorren 24 rutes amb un total de 477 km. 

 

Oferiment de tota la xarxa de senders i cicloturisme integrada de la demarcació de Girona, 

de manera que els usuaris usuàries puguin conèixer totes les possibilitats de pràctica del 

senderisme i del ciclisme amb una única aplicació per a tota la demarcació de Girona. 

 

Visualitzador cartogràfic per a web i aplicacions mòbils «InRuting camins, història i paisatge. 

Costa Brava-Pirineu de Girona». És un cercador de rutes per al visitant i la gestió interna 

dels senders. 

 

Eina de gestió de rutes conjunta de tot el territori gironí per cobrir diverses funcions, i 

l’aplicació per a mòbils corresponent, amb l’objectiu de: 

 

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

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

i cultural més rellevant. 

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

 Permetre una gestió integrada i descentralitzada d’aquest recurs. 

 Permetre una gestió interna d’incidències i manteniment de senders i la seva 

senyalització. 

 Impuls del festival de senderisme Ripollès Discovery Walking, en el marc dels 

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

de senders i les empreses de guiatge de la comarca del Ripollès. 

 

 

 

http://www.inruting.org/


 

 

Patrimoni Obert 

 

 Realització d’un Inventari de patrimoni cultural, natural i immaterial dels 19 

municipis del Ripollès i geolocalització de 306 elements. 

 

 Suport a la creació producte turístic «El paisatge que desperta els sentits», 12 

rutes temàtiques per fer valer la diversitat de les comarques gironines (4 rutes 

inclouen el Ripollès). 

 

 

Audioguia Monestirs del Ripollès, mil anys de patrimoni 

 

 Promoure i fer valer el patrimoni cultural i natural dels municipis de Ripoll, Sant Joan 

de les Abadesses i Camprodon, que van créixer al voltant dels tres grans monestirs 

del Ripollès al llarg dels segles. 

 

 3 recorreguts d’aproximadament 2 hores cadascun:  

o Un total de 75 pistes geolocalitzades que segueixen un recorregut 

patrimonial, natural i històric pels municipis de Ripoll, Sant Joan de les 

Abadesses i Camprodon.  

o 75 pistes descrites amb l’àudio en quatre idiomes (català, castellà, anglès i 

francès). 

o Introducció d’elements complementaris de la locució: 

 360° 

 3D 

 música 

 imatges d’arxius històrics 

 vídeos gravats amb dron 

 

 30.000 targetes lliurades a les oficines de turisme de Ripoll, Sant Joan de les 

Abadesses i Camprodon amb un codi d’ús únic intransferible perquè el visitant el 

descarregui al seu aparell. 

 

 

Visita virtual amb un recorregut 3D de 22 esglésies del Ripollès  

 

o Revaloració de 22 esglésies i ermites de la comarca del Ripollès que queden a prop 

de la xarxa de senders. Visita de l’interior encara que estiguin tancades. 

o Senyalització amb un codi QR de les 22 esglésies per veure in situ el recorregut 

virtual 3D i millora de la senyalització patrimonial malmesa de 6 esglésies. 

o Senyalització amb un codi QR d’11 esglésies de l’exposició «Una volta pel romànic».  

o Realització de 220 fotografies de 360° (10 per cadascuna de les 22 esglésies). 

o Realització de 660 fotografies HDR (30 per cadascuna de les 22 esglésies). 

o 132 punts d’interès descrits en català i castellà per a les 22 esglésies. 

 

https://ripollesturisme.cat/visites-virtuals-en-3d/


 

 

Realització de 22 recorreguts virtuals:  

 

In situ amb la lectura d’un codi QR o en línia.  

 

 

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 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: 234.232,78 euros 

Ajut del FEDER (50 %): 105.608,39 euros 

Subvenció de la Diputació de Girona (25 %): 52.804,220 euros 

Recursos propis: 75.820,19 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, i ha permès consolidar i ampliar la xarxa de 

senders Itinerànnia ja existent al Ripollès, així com fer valer gran quantitat del patrimoni 

cultural mitjançant les noves tecnologies, que permeten fer-ne la visita. * 

 

A partir dels tres grans monestirs del Ripollès, s’han creat 3 recorreguts turístics pels seus 

municipis, que permeten al visitant en poc menys de 2 hores fer-ne la descoberta del 

patrimoni cultural i també natural. 

 

https://ripollesturisme.cat/visites-virtuals-en-3d


 

 

Els recorreguts virtuals en 3D són una eina tecnològica innovadora per mostrar l’interior de 

les esglésies que normalment estan tancades. 

 

* Els resultats quantificatius estan detallats en cadascuna de les actuacions que s’han 

descrit. 

 

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. 

 

 

 

 

 

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. 

 La creació d’un nou producte turístic, «El paisatge que desperta els sentits», 12 

rutes temàtiques per fer valer la diversitat de les comarques gironines, que ajudarà 

a descobrir la riquesa paisatgística, natural i cultural de la Costa Brava i el Pirineu 

de Girona. 

 

I disposem, també, 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. 
 

 

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

