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Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarques de Girona. 

Operació núm. GO03-002059. Consorci de les Vies Verdes de Girona. 

 

 

Actuacions: 

 

1. Xarxa de Camins Intel·ligents i Accessibles 

 

 

2. Patrimoni Obert Girona 

 

 

3. Open Tourism 
 

  



 

 

 

 

Descripció de l’operació:  

El Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) Costa Brava Pirineu de Girona: 

Natura, cultura i intel·ligència en xarxa vol fer valer el patrimoni natural i cultural i millorar la 

xarxa de camins de les comarques gironines mitjançant la tecnologia i la participació i la 

cooperació dels agents turístics del territori.  

 

Objectius de l’operació:  

Millora del treball en xarxa de les destinacions turístiques, l’ús de la tecnologia per fer valer 

el patrimoni cultural i natural gironí i fer-lo més accessible, així com la connexió de la xarxa 

de camins, tot fomentant-ne l’ús sostenible i compatible amb la resta d’activitat 

econòmiques, que permeten la diversificació, la diferenciació amb altres destinacions i la 

desestacionalització de l’activitat turística.  

 

 Xarxa de Camins Intel·ligents  

 

o Creació d’una Xarxa de Camins Intel·ligents i Accessibles. 

o Digitalització de la Xarxa de Camins de les comarques gironines.  

o Col·laboració amb altres entitats i administracions en actuacions de millora i 

extensió de la xarxa de vies verdes i Pirinexus.  

o Incorporació de nous trams i millora de l’accessibilitat.  

 

 Patrimoni Obert  

 

o Desenvolupament i millores en els elements i itineraris patrimonials.  

o Revaloració del patrimoni i interpretació d’aquest mitjançant les noves 

tecnologies. 

o Accions de promoció i comunicació.  

 

         Dos turistes fotografien el paisatge 



 

 

 Open Tourism  

 

o Millores en la governança i en la innovació oberta de les xarxes i les 

destinacions. 

o Dissenyar i implementar un model de gestió de la destinació que incorpori la 

participació activa dels agents i el desenvolupament d’eines d’innovació 

oberta. 

 

Import econòmic que s’hi dedica:  

COST TOTAL: 234.232,70 euros 

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

Subvenció de la Diputació de Girona (25 %): 52.804,19 euros 

Recursos propis: 75.820,12 euros 

 
 
Anàlisi dels resultats esperats vs. els resultats efectivament aconseguits:  

La transversalitat del sector turístic fa que sigui complicat calcular amb xifres exactes i de 

manera directa l’impacte de les actuacions del PECT al territori. No obstant això, el projecte 

inclou actuacions que promouen el desenvolupament sostenible del turisme, millorant 

l’experiència dels turistes i atraient un perfil d’usuari responsable. El turisme actiu i de 

naturalesa promou valors relacionats amb la sostenibilitat i també la diversificació dels 

fluxos turístics, ja que la xarxa de camins s’estén per tot el territori. La millora d’aquesta 

xarxa de camins i la creació de productes que fan valer el patrimoni natural i cultural generen 

un impacte econòmic directe i indirecte en el territori, nous llocs de treball, noves activitats 

emergents de valor afegit i l’atracció d’inversions públiques i privades, entre altres elements.  

 

El PECT Costa Brava Pirineu de Girona: Natura, cultura i intel·ligència en xarxa ha permès 

la creació d’un mètode de treball en xarxa entre les entitats de promoció turística del territori 

i la gestió conjunta de la xarxa de camins, mitjançant un model unificat i un visor cartogràfic 

de tota la província.  

 

També, ha permès la creació de productes i experiències per millorar la interpretació i 

accessibilitat del patrimoni per mitjà de la tecnologia.  

 

Des del Consorci de les Vies Verdes, s’ha presentat el projecte «Els secrets de les Vies 

Verdes», 8 rutes complementàries a les vies verdes que permeten descobrir llocs d’interès 

patrimonial mitjançant una aplicació mòbil de ludificació adreçada a un públic familiar, amb 

més de 1.000 descàrregues. 

 

Aquest projecte ha permès la connexió de les vies verdes amb itineraris locals amb 

patrimoni d’interès. L’objectiu del projecte és que les vies verdes esdevinguin un eix 

d’interpretació del patrimoni de les comarques gironines mitjançant la mobilitat sostenible.  

 



 

 

La millora de les connexions, l’ampliació de la xarxa de camins i les actuacions per fer valer 

el patrimoni natural i cultural al voltant de les rutes han permès un increment del 25 % dels 

usos de la xarxa de vies verdes.  

 

Cada any els usuaris de vies verdes augmenten, a causa de projectes i accions com el que 

ara comentem, entre d’altres.  

 

Pel que fa als indicadors de productivitat del projecte, es basen en el nombre d’usuaris de 

les vies verdes que queden registrats en els comptadors instal·lats en diferents punts de les 

rutes.  

 

 Anualitats 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Previsió 0,00 52.000 70.000 81.000 85.000 90.000 92.000 

Execució 0,00 52.410 71.217 83.002    

 
 

També s’han presentat algunes dificultats i limitacions al llarg del projecte. Els terminis han 

estat més llargs del que s’havia previst, per diferents causes, com els terminis dels 

processos administratius, les diferències que hi ha, en termes de constitució i forma, entre 

les diferents entitats participants, causes de força major com la crisi sanitària de la covid-

19, etc.  

 

Un aspecte que encara cal millorar en la gestió del projecte és la incorporació de la figura 

d’un coordinador tècnic que lideri les actuacions conjuntes entre els socis.  

 

Finalment, es podrien destacar els següents aspectes com a resultat del projecte:  

– Treball en xarxa entre les entitats de promoció turística de la demarcació. 

– Gestió conjunta de la xarxa de camins, mitjançant un model unificat i un visor 

cartogràfic de tota la província.  

– Creació d’un producte turístic conjunt a escala provincial que promogui el patrimoni 

i els camins de tota la demarcació.  

– Actuacions de millora de l’accessibilitat i la connectivitat de la xarxa de camins de la 

província. 

– Projectes per a la interpretació del patrimoni mitjançant l’ús de la tecnologia.  

 

 

 
 
 
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. 
 

 


