
Costa Brava Pirineu de Girona, un escenari privilegiat on organitzar 
esdeveniments d’èxit. 
 
 

Lluny de la massificació de les grans ciutats i a una hora de la metròpoli, la 
Costa Brava i el Pirineu de Girona han sabut posicionar-se també com una de 
les destinacions de turisme de negocis amb més encant del país.  
 
La millora de les comunicacions viàries, amb l’ampliació de l’AP7, el 
desdoblament de l’Eix Transversal i, fonamentalment, la connexió del TAV de 
Girona amb Barcelona i la resta de l’Estat espanyol, i pel nord, amb Figueres i 
París amb el TGV, facilita que els congressistes es puguin desplaçar amb més 
rapidesa dels seus llocs d’origen a la demarcació de Girona. L’aeroport Girona-
Costa Brava ha esdevingut un element clau per a la connectivitat amb Europa; 
actualment enllaça amb 66 ciutats europees, fet que contribueix a aproximar 
companyies i empreses internacionals per organitzar reunions i esdeveniments 
empresarials a la destinació gironina. 
 
Han proliferat els centres congressuals polivalents i moderns, que generalment 
s’han situat en zones cèntriques, al costat dels allotjaments i les zones d’oci, 
per celebrar des de reunions científiques i empresarials de tot tipus fins a 
congressos mèdics, convencions sectorials i presentacions de productes. 
 
La ciutat de Girona encapçala la millor oferta pel que fa a capacitat, ja que 
disposa del Palau de Congressos de Girona, construït el 2008 al parc de la 
Devesa i connectat amb el recinte d’exposicions Fira de Girona. És el centre 
congressual i de convencions més gran de la demarcació, té capacitat per 
acollir esdeveniments fins a 1.800 persones, distribuïdes en tres auditoris i 
dotze sales de diferents dimensions, totes amb llum natural. La ciutat compta 
amb una oferta hotelera especialitzada en turisme de negocis de dinou 
establiments i prop de 1.100 places. 
 
Més enllà de la ciutat de Girona, trobem, dispersa pel territori, una àmplia oferta 
d’equipaments. Les poblacions de Lloret de Mar, amb el Lloret Convention 
Bureau, i d’Olot, amb Reunions entre Volcans, completen la llista de poblacions 
destacades de la zona en turisme de negocis. 
 
A la costa, Lloret de Mar concentra l’oferta de turisme de negocis més gran de 
la Costa Brava, amb excel·lents infraestructures per acollir congressos, 
convencions i esdeveniments d’empresa: dos palaus de congressos, més de 80 
sales de reunions i 13.000 places hoteleres. La novetat per a les reunions és el 
Palau de Congressos Gran Casino Costa Brava, situat a la planta superior de 
l’edifici del casino, de disseny avantguardista i amb capacitat per a 1.000 
persones. Els jardins de Santa Clotilde i el nou teatre municipal completen 
l’oferta específica de la població. El Lloret Convention Bureau és l’entitat que 
gestiona l’oferta específica.  
 
Destaquen altres localitats de costa com ara Castell-Platja d’Aro, Sant Feliu de 
Guíxols, Calonge-Sant Antoni, Torroella de Montgrí i Roses, que disposen 



d’espais on celebrar esdeveniments congressuals de mitjà i petit format en 
palaus, auditoris i teatres.  
 
Al juliol de 2013 es va posar en funcionament l’Espai Ter a Torroella de 
Montgrí, un equipament polivalent i singular que ofereix les seves instal·lacions 
per a l’ús de particulars, associacions i empreses. Té diferents espais, com ara 
el vestíbul, per a 300 persones, la sala principal, amb una capacitat de fins a 
1.500 persones, i dues sales que poden acollir fins a 100 persones. A Sant 
Feliu de Guíxols s’ubiquen espais congressuals com ara el Teatre Auditori, el 
Monestir i la Casa Irla. A Castell-Platja d’Aro s’emplaça el Palau d’Esports i 
Congressos. El Mas Falet 1682, Parc de Cultura i Negocis, ubicat a Calonge-
Sant Antoni, és un equipament hoteler que disposa d’una sala polivalent per a 
600 persones i d’un auditori amb capacitat per a 850 persones. I els espais 
congressuals i d’esdeveniments de Roses són el Palau de Congressos, la 
Ciutadella i el castell de la Trinitat. 
 
A l’interior, la ciutat d’Olot, en el cor del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa, és l’indret idoni per organitzar tota mena d’esdeveniments en un marc 
de tranquil·litat i de bellesa. Alguns dels espais més singulars de la ciutat són 
l’Hospici, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, el teatre Principal, el claustre 
del Carme i Can Trincheria, antiga casa senyorial que és la seu de l’Institut de 
Cultura de la Ciutat d’Olot i que té capacitat per acollir esdeveniments menors. 
El producte de turisme de negocis s’hi dóna a conèixer com a Reunions entre 
Volcans. 
 
La Costa Brava i el Pirineu de Girona és una destinació de turisme de negocis 
que alhora compta amb espais singulars i exclusius per celebrar 
esdeveniments i reunions professionals en entorns naturals i històrics com ara 
platges, castells, monestirs, jardins, masies, cellers i museus. Específicament, 
la canònica de Santa Maria de Vilabertran, el castell de Peralada, el castell de 
Sant Gregori, el claustre gòtic de Sant Domènech-Universitat de Girona, el 
Col·legi d’Arquitectes de Girona, la Fundació Casamor, els jardins de Santa 
Clotilde, el mas Marroch, el mas Salvanera, el mas Terrats, el monestir de Sant 
Pere de Rodes, les platges d’Empúries, el museu de l’Anxova i la Sal, el Serrat-
Mariner de Sant Pau, Ses Vistes i la torre Montgó. 
 
Prestigioses cadenes hoteleres com Hilton, Melià, AC, Accor i Silken són 
presents al territori amb equipaments per a reunions. També hi ha hotels amb 
encant a zones com ara l’Empordà, la Selva i la Garrotxa, que complementen 
l’oferta d’allotjaments. I complexos turístics amb camps de golf com PGA Golf 
de Catalunya i Peralada, són enclavaments idonis per organitzar reunions que 
combinen el treball i l’oci. 
 
Més enllà del treball, per fomentar l’esperit d’equip, les empreses troben una 
àmplia oferta d’activitats a la demarcació de Girona com a complement a una 
convenció, una sessió de treball, cursos formatius i presentacions de producte. 
Les experiències són il·limitades: excursions en segway (patinet elèctric 
d’autobalanceig), BTT, quad; sortides en caiac i en veler; gimcanes 
d’orientació, vols en globus i salts en paracaigudes, visites a cellers amb 
degustacions gastronòmiques, cursos de cuina, jornades de golf i activitats a la 



neu, entre d’altres. Les empreses d’activitats del territori compten amb una 
dilatada experiència professional en l’organització de multiactivitats a l’aire lliure 
i team building (construcció d’equips). 
 
Hi ha diverses empreses de serveis que dediquen la seva activitat a organitzar 
congressos, reunions i esdeveniments a la demarcació atenent a les 
necessitats dels clients, d’empreses i d’associacions. Gestionen altres serveis 
com ara equipaments audiovisuals, transport, lloguer de mobiliari, agències de 
traduccions i interpretació, etc.  
 
Sens dubte, la Costa Brava i el Pirineu de Girona ofereixen un ampli ventall de 
possibilitats al visitant que arribi a aquestes terres atret pel clima, la naturalesa, 
la cultura, la gastronomia, l’oci, les activitats i l’hospitalitat dels seus habitants. 
 
L’àmplia oferta de productes turístics —turisme nàutic, senderisme, 
cicloturisme, golf, salut i benestar, cultura, sol i platja i una magnífica 
gastronomia que avui reuneix 20 estrelles Michelin i el millor restaurant del món 
del 2013, El Celler de Can Roca—, d’allotjaments de diferents tipologies, 
infraestructures modernes i serveis de qualitat, fan possible gaudir d’aquesta 
destinació al llarg de tot l’any. 
 
 

 

Sota la marca Costa Brava Girona Convention Bureau 
 
Per al desenvolupament del sector, el Costa Brava Girona Convention Bureau, 
club de producte integrat dins del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de 
la Diputació de Girona, aglutina actualment 110 empreses i entitats associades 
que contribueixen a desestacionalitzar i segmentar la destinació. 
 
Un equip professional ofereix assessorament sobre seus, allotjament, activitats 
i serveis de la demarcació. Les activitats del Costa Brava Girona Convention 
Bureau estan coordinades i alineades amb les d’altres entitats de la demarcació 
que també promocionen el turisme de negocis de manera específica.  
 
 
www.costabrava.org i www.costabravagironacb.com 

http://www.costabrava.org/
http://www.costabravagironacb.com/

