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Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarca de la Cerdanya. 

Operació núm. GO03-002054. Consell Comarcal de la Cerdanya. 

 

Actuacions: 

 

1. Xarxa de Camins Intel·ligents i Accessibles 

 

 

2. Patrimoni Obert Girona 

 

 

3. Open Tourism 
 

  



 

 

 

 

Descripció de l’operació:  

Els principals objectius de l’operació són fer valer, divulgar, promocionar i adaptar als 

diferents públics el patrimoni natural i cultural de la comarca; millorar l’estat de la Xarxa de 

Camins i Senders i les connexions entre els diferents nuclis de població i amb la resta de 

comarques de la demarcació de Girona, i atansar, promocionar i digitalitzar el patrimoni 

cultural als diferents públics. Alguns altres objectius són el treball en xarxa i l’ús de les noves 

tecnologies que permetran assolir la diversificació i la desestacionalització de l’oferta 

turística, objectius que coincideixen amb el Pla estratègic de la Cerdanya 2019-2023, en el 

qual els eixos es van decidir de manera consensuada entre tots els actors implicats al 

territori. Les actuacions que s’han desenvolupat s’emmarquen dins d’un desenvolupament 

sostenible i amb respecte i cura del medi ambient i tenint en compte no crear inconvenients 

a la societat resident.  

Els eixos en els quals s’han desenvolupat les actuacions són els següents: 

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

 La creació 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. 

 

 

Vista general 



 

 

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. 

 

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

 

Camins Intel·ligents 

 

 Estudi i revisió de l’estat de la Xarxa de Rutes BTT de la comarca. 

 Reestructuració de la Xarxa de Rutes BTT: definició de 18 noves rutes i de 7 punts de 

sortida. 

 Revisió de l’estat de la Xarxa de Camins i Senders de la Cerdanya. 

 Arranjament de diversos senders i camins que requerien actuacions de manteniment. 

 Definició del nou itinerari turístic: la Gran Volta de la Cerdanya. 

 Revisió de l’estat del nou itinerari turístic: la Gran Volta de la Cerdanya i alguns trams del 

GR-107 o Camí dels Bons Homes. 

 Arranjament dels trams malmesos del GR-107 o Camí dels Bons Homes i del nou 

producte turístic: la Gran Volta de la Cerdanya. 

 Renovació de la senyalització vertical malmesa de la infraestructura (banderoles, pals i 

fites malmeses). 

 Anàlisi i digitalització de la Xarxa de Camins i Senders de la Cerdanya. 

 

Patrimoni Obert 

 

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

comarca. 

 Suport a la creació del producte turístic  «El Paisatge que desperta els sentits». 

 Presa d’imatges dels interiors de 69 edificis religiosos que es poden visualitzar a les 

 cartelleres informatives per mitjà d’un codi QR i també al web de Turisme Cerdanya. 

 Realització de 15 tours virtuals de diferents esglésies de la comarca que es poden 

visualitzar a les cartelleres informatives per mitjà d’un codi QR i també al web de 

Turisme Cerdanya. 

 Presa d’imatges de 54 espais d’interès turístic del territori. L’actuació ens permet 

disposar d’un reportatge professional per promocionar i divulgar aquests espais en els 

diferents suports i canals de promoció de l’entitat. 

 Enregistrament de 60 recursos audibles en 4 idiomes diferents que expliquen els trets 

característics més rellevants de 15 edificis religiosos. L’actuació permet atansar el 

patrimoni al públic invident. 



 

 

 Enregistrament de 60 recursos audibles en 4 idiomes diferents que donen a conèixer 

llegendes del territori, amb l’objectiu de divulgar el patrimoni immaterial de la comarca 

i atansar-lo al públic invident.  

 Renovació, millora del disseny i adaptació amb escriptura en braille de 69 cartelleres 

informatives de diferents edificis religiosos de la comarca. S’hi ha incorporat també un 

codi QR per mitjà del qual es poden visualitzar o escoltar, o totes dues coses alhora, 

els recursos que s’han descrit anteriorment. 

 Posada en marxa del projecte cultural «Les claus de les esglésies de la Cerdanya». La 

iniciativa s’engega a finals de l’any 2018. En la fase inicial s’ofereixen dues rutes 

guiades: la de la Obaga i la de la Solana. 

 Incorporació d’un anunci publicitari del producte turístic «Les claus de les esglésies de 

la Cerdanya» en la línia regular d’autobús que cobreix el trajecte entre Llívia i 

Barcelona. 

 Creació d’una nova visita guiada patrimonial, «La ruta de les portalades de les 

esglésies», que forma part del producte turístic «Les claus de les esglésies de la 

Cerdanya». 

 Disseny de dues versions de fullets promocionals del producte turístic cultural «Les 

claus de les esglésies de la Cerdanya».  

 Disseny d’un bàner animat per promocionar les visites guiades del producte turístic 

«Les claus de les esglésies de la Cerdanya». El bàner contribueix a promocionar el 

producte i permet fer les reserves directament. 

 

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: 235.208,16 euros 

Ajut del FEDER (50 %): 104.115,45 euros 

Subvenció de la Diputació de Girona (25 %): 52.365,24 euros 

Recursos propis: 78.115,45 euros 



 

 

 
 
Anàlisi dels resultats esperats vs. els resultats efectivament aconseguits:  

Les actuacions que s’han fet beneficien sens dubte el sector turístic i econòmic de la 

comarca. Els projectes s’han portat a terme tenint en compte els interessos i els objectius 

comuns a escala comarcal i que estan plasmats en els plans estratègics comarcals. Aquests 

objectius permeten assolir la desestacionalització i la diversificació de l’activitat turística i 

posicionar-nos com a destinació especialitzada en ecoturisme. 

Les actuacions que s’han dut a terme en la Xarxa de Camins i Senders i la renovació de la 

Xarxa de Rutes de BTT han permès millorar l’estat de la infraestructura i les connexions 

entre els diferents nuclis de població, i per una altra banda, contribueixen a augmentar els 

desplaçaments amb mitjans de transport sostenible. Cal destacar que les actuacions s’han 

desenvolupat pensant en el públic visitant, però també en el resident. 

Les actuacions vinculades al patrimoni l’han fet valer i l’han atansat als diferents públics. 

S’ha fet un pas endavant digitalitzant-lo i adaptant-lo a les noves formes de fer turisme, 

utilitzant els avenços tecnològics per millorar el servei i l’experiència que rep l’usuari. 

Malgrat la situació excepcional de pandèmia que s’ha viscut els darrers dos anys, el balanç 

és molt positiu. S’han superat les previsions i els objectius establerts tots els anys, i la 

previsió és que les visites vagin augment any rere any. Totes les iniciatives que s’han dut a 

terme han tingut molt bona acollida i els comentaris dels usuaris són molt positius.  

 

Què deixa l’actuació a les comarques gironines?  

 Creació des de zero d’InRuting, una eina comuna i única a Catalunya de promoció i 

gestió de rutes, patrimoni i serveis de tota la demarcació de Girona, que ofereix un 

gran nombre de funcions. S’ha posat a disposició de l’usuari la versió web i l’aplicació  

mòbil corresponent. L’aplicació inclou més de 15.000 km de senders, amb més de 

2.500 elements patrimonials i turístics 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. 

 

 
Web Inruting 

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


 

 

 
 

 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 del Pirineu de 

Girona. 

 

 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. 

 

 Repte de futur: la consolidació d’aquest 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. 
 
 


