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Pirineu de Girona, 
l’alta muntanya més propera

El Pirineu de Girona, la unitat muntanyosa més nord-oriental de la península Ibèrica i una de les 
seccions de la serralada dels Pirineus, està format per les comarques de la Cerdanya, el Ripollès, la 
Garrotxa i part de l’Alt Empordà. 

Es tracta d’un espai obert, amb un clima temperat per la proximitat al mar, ben connectat amb 
les zones metropolitanes i de costa tant per via terrestre com aèria, i amb una oferta turística de 
qualitat gràcies a la conjunció d’un ric patrimoni natural, cultural i gastronòmic i d’una àmplia 
xarxa de serveis turístics orientats al visitant.

L’alta muntanya gironina té tres períodes temporals ben diferenciats que en marquen el ritme 
turístic: l’hivern, amb les cinc estacions d’esquí a ple rendiment i activitats de postesquí; la tardor 
i la primavera, amb paisatges i espais en transformació constant que conviden a endinsar-se a la 
natura i tastar productes gastronòmics de temporada, i l’estiu, època en què es poden practicar 
tot tipus d’activitats a l’aire lliure en contacte amb la natura en estat pur. 

La destinació ofereix allotjaments (593 establiments i 32.075 places) que es concentren al 
voltant de les estacions de muntanya i a les ciutats i pobles, on hi ha principalment petits hotels, 
apartaments turístics, càmpings i cases rurals amb encant i amb un tracte familiar únic.

El Pirineu de Girona presenta al visitant una multitud d’espais d’interès natural per explorar 
i descobrir durant tot l’any. Hi ha cinc parcs naturals —Cadí-Moixeró, Zona Volcànica de la 
Garrotxa, capçaleres dels rius Ter i Freser (des del mes de setembre del 2015), Cap de Creus i 
Aiguamolls de l’Empordà— i el Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera. També la vall de 
la Cerdanya, la vall alpina amb més hores d’insolació d’Europa, i les valls de Camprodon i de 
Ribes, entre d’altres.

Aquests espais constitueixen el lloc idoni perquè el visitant experimenti emocions noves vincu-
lades a l’observació de la natura, la recerca de la pau, la tranquil·litat i el benestar —com amb el 
massatge d’autor Gerunda Fuga—, i la pràctica d’activitats d’oci i esportives a l’aire lliure: sortides 
en globus, excursions a peu, en bicicleta de muntanya o a cavall pels senders senyalitzats, 
camps de golf en plena natura i vols en parapent, escalada i descens de barrancs, entre 
moltes altres coses.

Cal mencionar d’una manera especial les iniciatives d’èxit com les vies verdes del Pirineu de 
Girona (la Ruta del Ferro i del Carbó, de 15 km, i el Carrilet d’Olot a Girona, de 54 km), la ruta 
cicloturística transfronterera Pirinexus, de 351 km, o la xarxa de senders Itinerànnia, de 2.500 
km, que discorre per les comarques del Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà, que fan les delícies 
dels visitants apassionats per l’esport amb la combinació d’altres motivacions lligades a aspectes 
culturals, naturals i gastronòmics. 
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La riquesa cultural dels municipis del Pirineu de Girona té un atractiu especial gràcies a la seva 
història, l’abundant llegat i el seu bon estat de conservació. El romànic és omnipresent en cada 
racó d’aquestes terres muntanyoses. No és difícil trobar-hi castells, monestirs, abadies, ponts, 
calçades romanes i, fins i tot, llegendes medievals fruit d’una prolífica edat mitjana. D’oest a 
est, s’hi poden trobar joies monumentals de gran valor: a la Cerdanya, la farmàcia de Llívia, de 
les més antigues d’Europa (s. XV); al Ripollès, hi destaca sobretot la portalada romànica del 
monestir de Santa Maria de Ripoll (candidata a ser declarada patrimoni de la humanitat 
per la UNESCO), i també l’església de Beget i el monestir de Sant Joan de les Abadesses; a la 
Garrotxa, les poblacions medievals de Santa Pau i Besalú, i a l’Alt Empordà, el jaciment arqueolò-
gic d’Empúries a l’Escala, els monestirs de Sant Quirze de Colera i Sant Pere de Rodes i la basílica 
de Sant Martí d’Empúries. Els nombrosos museus temàtics, les festes patronals i tradicionals, les 
recreacions històriques, les llegendes i altres esdeveniments singulars en són un reclam turístic.

La cuina d’alta muntanya i interior pirinenca fa que sigui un plaer asseure’s en una taula i 
degustar plats, tant tradicionals com d’autor, que es caracteritzen pel seu ampli receptari i la 
qualitat dels seus ingredients —de quilòmetre zero i de temporada—, molts dels quals distingits 
amb segells de qualitat i indicació geogràfica protegida (la vedella dels Pirineus catalans, el 
formatge i la mantega de la Cerdanya, la ratafia, el trinxat, l’oli de l’Empordà o el vi de la DO Em-
pordà). D’aquesta manera, la gastronomia és un altre element important del patrimoni etnològic 
que s’ha recuperat especialment en els últims anys gràcies a cuiners, associacions i col·lectius 
de cuina que han recopilat el receptari tradicional, l’han compartit i l’han actualitzat per oferir-lo 
als comensals més exigents. L’orgull pel producte es popularitza en forma de fires i campanyes 
gastronòmiques temàtiques que fan les delícies dels gurmets.

L’any passat la prestigiosa guia Michelin va guardonar tres restaurants d’interior: Les Cols, 
de Fina Puigdevall, a Olot, amb dues estrelles; Ca l’Enric, d’Isabel Juncà, a la vall de Bianya, 
amb una estrella, i Fonda Xesc, de Francesc Rovira, a Gombrèn, també amb aquesta distinció. 
A la part més marítima on moren els Pirineus catalans, al Parc Natural del Cap de Creus, dos 
restaurants llueixen les seves estrelles Michelin: Miramar, a Llançà, i Els Brancs, a Roses.

El Pirineu de Girona és una destinació amable a la qual el visitant arriba atret per la necessitat 
d’entrar en contacte amb la natura més pura, per descobrir el patrimoni cultural material i 
immaterial d’un espai mil·lenari; per practicar activitats a l’aire lliure; per buscar la tranquil·litat i el 
benestar, i per assaborir una gastronomia autèntica. 

Més informació: www.pirineugirona.org

Materials gràfics i audiovisuals temàtics, disponibles en diversos idiomes:  
http://issuu.com/costabravapirineugirona 

Banc d’imatges: http://fotos.costabrava.org
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El Pirineu de Girona,  
un parc temàtic de l’esquí  
L’oferta de neu gira entorn de cinc estacions d’esquí (quatre d’esquí alpí i una d’esquí nòrdic): Vallter 
2000 i Vall de Núria, a la comarca del Ripollès, i la Molina, Masella i Guils Fontanera, a la comarca de la 
Cerdanya, que ofereixen un gran domini esquiable, amb més de 200 km de pistes i amb instal·lacions i 
equipaments de primer nivell.

Per a la temporada 2016-2017, les estacions presenten millores en les instal·lacions (accessos, remun-
tadors, lloguer de material, ampliació de pistes i més canons de neu artificial) i en els serveis turístics 
(forfets i paquets). De l’estació degana de la Molina cal destacar l’ampliació del circuit de raquetes 
«Descoberta de la fauna». A Vall de Núria, l’estació d’esquí i muntanya més familiar de la destinació, 
accessible únicament a través del cremallera, s’ha ampliat el parc lúdic amb més activitats, s’ha creat 
un nou circuit de raquetes, «El mirador de les Creus», i s’han millorat les pistes en general.  Vallter 2000 
potencia un nou model d’estació de muntanya oferint de manera combinada «ascens amb descens», 
és a dir, esquí de pista i activitats de muntanya, i dins del Jardí de Neu ha instal·lat una ludoteca. I Guils 
Fontanera, l’estació d’esquí nòrdic, porta a terme actuacions per a la millora de les pistes, en el refugi de 
Fontanera i en la renovació del material de lloguer.

Cal recordar, també, que el 2014 l’estació de Masella es va convertir en la capital de l’esquí nocturn als 
Pirineus pel fet de posar en marxa tretze pistes i 10 km esquiables per als seus esquiadors més incom-
bustibles. Enguany, l’estació arribarà a tenir 558 canons d’innivació, que cobriran un total de 49 km 
esquiables, és a dir, més de la meitat de les pistes de Masella.
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Guils Fontanera

Vallter 2000

Vall de Núria



El Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona és el màxim organisme de 
promoció turística de la demarcació de Girona i treballa per estructurar l’oferta turística del terri-
tori i promocionar les marques Costa Brava i Pirineu de Girona.

La diversitat de la demanda exigeix que cada vegada la nostra oferta s’adapti més a les exigèn-
cies i els gustos existents. És per això que l’entitat va crear els clubs de producte, amb la finalitat 
de poder segmentar l’oferta i dur a terme accions molt més adaptades a les característiques del 
públic objectiu. 

Entorn de set-centes administracions, entitats i empreses turístiques de la demarcació s’han ad-
herit als nou clubs de màrqueting de producte que l’entitat ha creat amb l’objectiu, d’una banda, 
d’incrementar la qualitat i la competitivitat del producte i la destinació turística, i, de l’altra, de 
millorar-ne la comercialització. L’entitat també forma part de la marca Pirineus de Catalunya, 
a través de la qual es promociona de manera conjunta i específica tota la diversitat de l’oferta 
turística dels Pirineus.

Les quatre comarques que s’integren dins la marca Pirineu de Girona —la Cerdanya, el Ripollès, 
la Garrotxa i l’Alt Empordà— disposen d’àrees específiques de turisme en els mateixos consells 
comarcals i també d’associacions de desenvolupament turístic amb caràcter públic i privat que 
vetllen per dinamitzar socialment, econòmicament i turísticament el territori.

A la Cerdanya, s’encarrega de la promoció el Patronat Comarcal de Turisme de la Cerdanya; a la 
comarca del Ripollès, és l’Agència de Desenvolupament del Ripollès; a la Garrotxa, ho fa Turisme 
Garrotxa, i a l’Alt Empordà, se n’encarrega Empordà Turisme.

Cal esmentar que, l’any 2017, l’Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya 
commemora l’Any Internacional del Turisme Sostenible, i que el Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona declararà el 2017 Any de la bicicleta i la sostenibilitat. 

En el decurs de l’exercici vinent ambdues entitats duran a terme actuacions promocionals i de 
comunicació per donar a conèixer l’oferta turística específica de la destinació relacionada amb 
les activitats turístiques i els serveis sostenibles i el cicloturisme.
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Novetats de l’oferta turística  
temporada 2016-2017
· 9 paquets turístics pel RIPOLLÈS  que combinen atractius naturals, culturals i gastronòmics 

de la vall de Ribes, la vall de Camprodon i el Baix Ripollès:  
http://www.elripolles.com/admin/uploads/docs/20160729151052.pdf 

· Nou fulletó amb 24 activitats i visites guiades culturals pel Ripollès. 

· Nou mapa de senderisme pel Ripollès que inclou la xarxa de senders d’Itinerannia, així com 
21 itineraris circulars que transcorren sobre la mateixa xarxa de senders pels 19 pobles de la  
comarca; travesses i ascensions a alta muntanya i senders de poca dificultat idònies per a famí-
lies a la vall de Ribes, la vall de Camprodon i el Baix Ripollès.

· Camins de l’exili de Camprodon a Prats de Molló-Trekking Canigó. És una proposta de tu-
risme de memòria als Pirineus Orientals creada i pensada per recórrer els camins i passos fron-
terers que van seguir els exiliats jueus durant la Segona Guerra Mundial fugint de l’holocaust 
nazi cap a Espanya (1940-1945) i els republicans al final de la Guerra Civil espanyola fugint de 
les tropes franquistes cap a França (1939). Un homenatge a la història i una manera de desco-
brir la riquesa del patrimoni cultural que ofereix el territori:  
http://www.caminsdelexili.com/ca/ 

· Itinerànnia, xarxa de senders de 2.500 km entre les comarques del Ripollès, la Garrotxa i l’Alt 
Empordà (paquet turístic).

· Garrotxa Cultour: quinze propostes per descobrir el patrimoni cultural de la comarca. http://
ca.turismegarrotxa.com/ 

Per a més informació:
Verònica Mas
Premsa

vmas@costabrava.org
Tel. 972 20 84 01
Mòbil 686 36 36 56
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www.costabrava.org
www.pirineugirona.org

Av. Sant Francesc, 29 - 3a planta - 17001 Girona
Tel. +34 972 208 401 - Fax +34 972 221 570
costabrava@costabrava.org

www.costabrava.org
www.pirineugirona.org
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