
  

 

Nota de premsa  
Girona, 23 d’octubre de 2015 
 
 
La Costa Brava es presenta com a destinació 
complementària i alternativa a Barcelona en el sect or 
del turisme de reunions i esdeveniments 
 

Seixanta-cinc representants de cinquanta agències o rganitzadores 
d’esdeveniments i de comunicació barcelonines i vin t-i-set 
representants d’empreses gironines participen a l’a cció Afterwork Costa 
Brava Girona, impulsada pel Costa Brava Girona Conv ention Bureau del 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona, per promoci onar l’oferta de 
turisme de reunions i esdeveniments de la Costa Bra va i el Pirineu de 
Girona  

 

Ahir, dijous 22 d’octubre, al vespre, a l’espai Valkiria Hub de Barcelona, es va 
celebrar la trobada promocional i comercial Afterwork Costa Brava Girona, 
que va iniciar-se amb un innovador format de workshop basat en activitats i 
tallers que s’ofereixen a la demarcació de Girona per a grups d’empreses.  
 
Els representants de les agències organitzadores d’esdeveniments i de 
comunicació barcelonines i els professionals d’empreses gironines del sector 
del turisme de negocis participants es van organitzar entorn dels diferents 
tallers per generar dinàmiques d’equip. Els tallers de creació d’un vi, a càrrec 
del celler La Vinyeta; tapes creatives elaborades amb productes de Girona 
Excel·lent, a càrrec de l’assessor gastronòmic Pep Nogué; taller d’havaneres, 
organitzat per Humanside Experience, i el Trivial de la Costa Brava i el 
Pirineu de Girona van propiciar el contacte i la coneixença entre les agències 
i les empreses gironines prestatàries de serveis. 
 
Després del workshop es va dur a terme una presentació de l’oferta de 
turisme de reunions i esdeveniments de la Costa Brava i el Pirineu de Girona 
en la qual va participar la vicepresidenta del Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona, Marta Felip. En la seva intervenció la vicepresidenta va manifestar 
que “som una destinació de turisme de negocis alternativa i complementària a 
Barcelona, que té entre les seves fortaleses una cartera de més de 120 
entitats i empreses associades i especialitzades en aquest àmbit, que se 
situen en un entorn on es fa factible combinar treball i oci”. La trobada va 
finalitzar amb un àpat ofert per Montserrat Càtering, basat en productes locals 
gironins, amb un tast de vins de la Ruta del Vi DO Empordà, cervesa 
artesana Marina de Blanes, Ginebra Nut Empordà i Fever Tree, que va 



  

 

propiciar l’intercanvi entre professionals i representants del Costa Brava 
Girona Convention Bureau. 
 
L’acció Afterwork Costa Brava Girona complementa les actuacions que el 
Costa Brava Girona Convention Bureau va dur a terme anteriorment a l’àrea 
metropolitana de Barcelona, dirigides a vint-i-cinc directius de màrqueting i 
comunicació d’empreses multinacionals, amb l’objectiu de captar nous 
congressos i esdeveniments per a la destinació gironina. 
 
 
 
 
 
 
Per a més informació: 
Premsa Patronat  
vmas@costabrava.org  
Tel. 972 208 401 / Mòbil 686 363 656 
 
 


