
  

 

Nota de premsa  
Girona, 15 de juliol de 2015 
 
 

Set bloguers internacionals viuen a la demarcació de Girona 
dins del programa Resident Bloggers 

 

El programa Resident Bloggers acull l’estada prolongada a les 
comarques gironines de set influents bloguers internacionals que tenen 
per missió crear continguts de la destinació Costa Brava i Pirineu de 
Girona als seus mitjans i a les xarxes socials mentre descobreixen la 
demarcació, conviuen i interactuen amb la població. 

 

El primer semestre de 2015, la parella de bloguers canadencs Dave Bouskill i 
Deb Corbeil propietaris del blog The Planet D, amb 2,5 milions de visitants 
anuals; l’australiana Ruth Johnston, del portal de viatges adreçat a famílies 
que viatgen amb nens Exploramum & Explorason, de 258.000 visitants únics; 
el nord-americà Tim Anderson i la mexicana Cristina Barrios del portal 
Marginal Boundaries, amb prop de 3 milions de visites mensuals als seus 
canals de xarxes socials; l’escriptora i il·lustradora nord-americana Candace 
Rardon que realitza il·lustracions sui generis de totes les destinacions que 
visita; els bloguers especialitzats en gastronomia i viatges Eric i Amber 
Hoffman del portal d’aventures gastronòmiques With Husband in Tow, amb 
més de 13.000 pàgines vistes mensuals al seu web i 22.000 seguidors a 
xarxes socials, han participat al programa Resident Bloggers impulsat pel 
Patronat de Turisme Costa Brava  Girona de la Diputació de Girona. 

 

El programa Resident Bloguer, pioner a Catalunya i a l’Estat espanyol i 
inspirat en el projecte BlogVille de la ciutat italiana de Bolonya, té per objectiu 
aconseguir la creació de continguts de qualitat a càrrec de bloguers de 
referència i d’incrementar la presència de les marques Costa Brava i Pirineu 
de Girona en mitjans digitals d’arreu del món. Parteix d’una acurada selecció 
dels participants en base a un projecte que han presentat prèviament en què 
exposen tot el contingut que generaran arran de la seva visita, així com el pla 
de difusió de materials. L’estada mínima i màxima dels bloguers participants 
del programa durant la primera meitat de l’any ha estat de dues i set 
setmanes, respectivament.  

 

Aquesta acció promocional i de difusió ha estat possible per la implicació 
d’entitats de promoció turística del territori i també de les empreses privades 
que han donat suport als bloguers mitjançant l’oferiment de l’allotjament; la 

http://theplanetd.com/
http://exploramum.com/
http://www.marginalboundaries.com/
http://www.candaceroserardon.com/
http://www.candaceroserardon.com/
http://www.withhusbandintow.com/


  

 

planificació d’itineraris, visites i contactes; l’oferiment d’informació i de 
consells pràctics sobre la destinació. 

 

Els bloguers que han viscut a la demarcació de Girona el primer semestre de 
l’any han descobert i visitat espais naturals i atractius culturals de les vuit 
comarques gironines; descobert i provat la gastronomia i els productes 
agroalimentaris locals, i interactuat amb la població local a fi de testimoniar en 
els treballs publicats a les seves plataformes digitals aspectes de la 
destinació Costa Brava i Pirineu de Girona. 

Aquesta tardor es reprendrà el programa Resident Blogger amb la visita de la 
bloguera de viatges en família Nadine Hill, membre del major col·lectiu de 
bloguers de famílies i estil de vida de Regne Unit, BritMum, a la Garrotxa i el 
Pirineu de Girona, i del bloguer de Nova Zelanda Lawrence Norah del blog 
fotogràfic Finding the universe, entre d’altres.  

 

Selecció de treballs produïts pels Resident Bloguers: 

http://theplanetd.com/why-spain-is-good-for-slow-travel/  

http://theplanetd.com/cycle-touring-girona-spain/  

http://theplanetd.com/vall-de-nuria-hiking-in/  

http://theplanetd.com/adventure-park-in-la-molina/  

http://theplanetd.com/hot-air-balloon-pyrenees-spain/  

http://www.candaceroserardon.com/2015/04/illustrated-history-girona/  

http://exploramum.com/2015/05/exploring-and-family-fun-in-costa-brava-day-
1.html  

http://exploramum.com/2015/05/costa-brava-day-3.html  

http://exploramum.com/2015/05/exploring-and-family-fun-in-costa-brava-day-
4.html  

http://www.marginalboundaries.com/2015/04/resident-bloggers-in-costa-
brava-beyond-girona/  
http://www.marginalboundaries.com/2015/03/residentbloggers-incostabrava-
the-city-of-girona/  
http://www.withhusbandintow.com/what-is-do-emporda-wine/  
http://www.withhusbandintow.com/best-restaurant-in-the-world-can-roca/  
http://www.withhusbandintow.com/extreme-eating-in-catalunya/  
 
Per a més informació: 
Premsa Patronat  
prensa@costabrava.org  
Tel. 972 208 401 
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