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Pere Vila i Fulcarà 
President de la Diputació de Girona i del Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona

L’any 2017 la demarcació de Girona va assolir la xifra de 
5,6 milions de turistes estrangers i prop de 23 milions de 
pernoctacions en establiments reglats, malgrat els atemp-
tats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost, les mostres de 
turismofòbia i l’escenari polític que Catalunya travessa 
especialment des del darrer terç de l’any. 

Aquest exercici, el Patronat de Turisme Costa Brava de 
la Diputació de Girona, amb el suport de més de 850 
entitats i empreses associades als nou clubs de màr-
queting de producte, ha desenvolupat i executat un pla 
d’accions ambiciós, amb més de 583 iniciatives promo-
cionals directes que han permès assolir alts nivells de 
difusió i comercialització dels nostres productes, i no-
torietat de les marques Costa Brava i Pirineu de Girona.

L’any va començar amb la declaració de l’Any de la 
Bicicleta i la Sostenibilitat a la Costa Brava i el Pirineu 
de Girona, en sintonia amb l’adhesió de Catalunya com 
a l’Any Internacional del Turisme Sostenible per al 
Desenvolupament per part de l’Organització Mundial 
del Turisme (OMT). 

Entre les iniciatives més rellevants, cal destacar la 
celebració de la primera edició del prestigiós festival 
del sector de la bicicleta a Girona, el Sea Otter Europe 
Costa Brava Girona Bike Show; l’acció promocional i 
de comunicació a Austràlia integrada per la «Recepció 
amb estrelles», a càrrec dels germans Roca, una activi-
tat de maridatge amb flors silvestres i vins de la Ruta 
del Vi DO Empordà, i dues presentacions del club 
Unique Premium; el cicle de workshops desenvolupat 
als Països Nòrdics per estimular i potenciar els mercats; 
la participació en la fira més important del sector dels 
càmpings d’Alemanya, Reise + Camping d’Essen, com 
a destinació convidada; l’acció promocional de turisme 
de negocis Costa Brava Challenge Week; la Setmana 
de la Costa Brava i el Pirineu de Girona, a Madrid; la 
jornada promocional i comercial a París, amb l’organit-
zació de dues sessions de networking, una conferència 
a càrrec de Joan Roca i el director de la Fundació Gala-
Salvador Dalí, una presentació de la destinació i una 
degustació de vins de la Ruta del Vi DO Empordà amb 
sopar de degustació, i, finalment, la creació del club de 
màrqueting de producte Turisme Esportiu.

Aquest any, des de l’entitat s’ha donat suport a projectes 
estratègics, com ara els inicis del treball per tramitar la 
candidatura per a l’any 2020 de «Costa Brava, reserva 
de la Biosfera a la Unesco»; la participació en el Pla 
Operatiu de Reconversió Turística de Lloret de Mar; la 
commemoració dels 50 anys de la creació de la Marina 
d’Empuriabrava, i l’impuls del projecte pioner dels 
Boscos Saludables i Itineraris Terapèutics a la demar-
cació de Girona.

En definitiva, el 2017 el Patronat de Turisme Costa 
Brava Girona segueix renovant el model turístic del 
país i potenciant el desenvolupament de l’activitat tu-
rística sostenible a la demarcació de Girona.
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ÒRGANS DE GOVERN
Junta General:  
l’òrgan suprem del Patronat, integrat per accionistes des 
del 1976. 

Consell d’Administració:  
format per 15 membres, 8 del sector públic i 7 del sector 
privat. 

Per tal de donar compliment a la disposició addicional 
dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local (LRBRL), en la redacció modificada 
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització 
i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), el Ple de 
la Diputació celebrat el 23 de setembre de 2014 va aprovar 
classificar el Patronat de Turisme Costa Brava Girona SA 
dins del Grup 1, amb la qual cosa els membres del Consell 
d’Administració van passar a 15.
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CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
En data 31 de desembre de 2017, la composició era la 
següent: 

SECTOR PÚBLIC

Diputació de Girona:  
Sr. Pere Vila i Fulcarà. President

Sra. Marta Felip i Torres. Vicepresidenta primera

Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez. Vicepresident segon

Sr. Juli Fernández i Iruela  

Sr. Pau Presas i Bertran  

Consells comarcals:  
Va ser escollit per majoria, com a representant de tots 
el consells comarcals de les comarques gironines, el Sr. 
Jordi Xargay i Congost, president del Consell Comarcal 
del Pla de l’Estany.

Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya:  
Sr. Ferran Roquer i Padrosa

Facultat de Turisme de la Universitat de Girona:  
Sr. Joaquim Majó i Fernández.

SECTOR PRIVAT

Cambres de comerç, indústria i navegació de Girona:  
Sr. Enric Dotras i Ruscalleda, vicepresident tercer

Gremis i associacions:  
Federació d’Hostaleria:  
Sr. Antoni Escudero i Martínez

Associació de Càmpings de Girona:  
Sr. Miquel Gotanegra i Portell

Associació Turística d’Apartaments:  
Sra. Esther Torrent i Vila

Agències de viatges (ACAVE):  
Sr. Jordi Martí i Utset 

Associació de Turisme Rural de Girona:  
Sr. Ramon Corominas i Estany

Representant gironí al Comitè de Direcció  
de l’Agència Catalana de Turisme:  
Sr. Lluís Torrent i Suñé

COMISSIÓ ASSESSORA  
La Comissió Assessora del president està formada pels 
membres del Consell d’Administració designats per 
aquest. En data 31 de desembre de 2017, la seva composi-
ció era la següent:

Sr. Pere Vila i Fulcarà, president

Sra. Marta Felip i Torres, vicepresidenta primera

Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez, vicepresident segon

Sr. Enric Dotras i Ruscalleda, vicepresident tercer

Sr. Antoni Escudero i Martínez

Sr. Estanis Vayreda i Puigvert

Sr. Miquel Gotanegra i Portell

Sr. Xavier Nicolazzi i Angelats

Sr. Lluís Torrent i Suñé     

Sr. Josep M. Pla i Calsina

Sr. Ramon Ramos i Argimon    

Sr. Martí Sabrià i Deulofeu

Sra. Glòria Plana i Yanes 

Sr. Ferran Roquer i Padrosa

Sr. Josep Comaposada i Seuba

Sr. Jordi Martí i Utset

Sra. Dolors Vidal i Casellas

Sr. Xavier Trias i Arraut 
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CONSELL ASSESSOR GENERAL
En data 31 de desembre de 2017, la seva composició era la 
següent

Pere Vila i Fulcarà Diputació de Girona

Marta Felip i Torres Diputació de Girona

Jaume Dulsat i Rodríguez Diputació de Girona

Juli Fernández i Iruela Diputació de Girona

Pau Presas i Bertran Diputació de Girona

Lluc Salellas i Vilar Diputació de Girona

Gisela Saladich i Parés Diputació de Girona

Miquel Noguer i Planas Vicepresident primer  
de la Diputació de Girona

Lluís Bayona i Prats Diputació de Girona.  
Àrea de Cultura

Carles Ramonet i Costa Diputació de Girona.  
Àrea d’Esports

Helga Nuell i Turon Diputació de Girona.  
Àrea de Promoció Econòmica

Jordi Llach i Expósito Diputació de Girona.  
Fons Europeus

Albert Piñeira i Brosel Consell Comarcal de la 
Cerdanya

Joaquim Vivas i Vidal Consell Comarcal de la Selva

Jordi Caparrós i Marcé Consell Comarcal del Ripollès

Joan Català i Pagès Consell Comarcal del Baix 
Empordà

Joaquim Felip i Gayolà Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà

Joaquim Roca i Ventura Consell Comarcal del Gironès

Eduard Llorà i Cullet Consell Comarcal de la 
Garrotxa

Jordi Xargay i Congost Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany

Ferran Roquer i Padrosa Director dels Serveis Territorials 
d’Empresa i Ocupació

Joaquim Majó i Fernández Universitat de Girona - Facultat 
de Turisme

Lluís Torrent i Suñé Membre del Consell  
de Direcció de l’ACT

Glòria Planas i Yanes Ajuntament de Girona

Estanis Vayreda i Puigvert Ajuntament del Pirineu  
de Girona

Montse Dolcet i Bosch Ajuntament del Pirineu  
de Girona

Montserrat Mindan  
i Cortada

Ajuntament de la Costa Brava

Lluís Bosch i Rebarter Ajuntament de la Costa Brava

Immaculada Gelabert  
i Casadevall

Ajuntament de la Costa Brava

Dafne Galvany i Rossell Ajuntament de la Costa Brava

Ramon Moliner i Serra Estacions d’esquí del Pirineu 
de Girona

Xavier Ribera i Serra Costa Brava Cruise Ports

Gerard Darnés i Soms Persona idònia

Martí Pujals i Castelló Persona idònia

Josep M. Pla i Calsina Persona idònia

Josep Comaposada i Seuba Persona idònia

Àlex Trias i Arraut Persona idònia

Lluís Fernández i Soler Persona idònia

Martí Sabrià i Deulofeu Persona idònia del sector 
turístic

Albert Carbonell i Quer Turisme accessible de Girona 
- MIFAS

Francesc Xavier Puig  
i Oliveras

Representant dels parcs natu-
rals de Girona

Josep Serra i Pla Club de la Ruta del Vi i 
l’Enogastronomia 

David Plana i Viladomat Persona idònia del sector 
turístic

Marc Casadellà i Amer Club de Natura i Turisme Actiu

Cristina Ros i Nuño Club de Salut i Bellesa

Salvador Sunyer i Bover Club de Cultura i Identitat

Jordi Mias i Morell Club  del CB Girona 
Convention Bureau

Irene Elias i Valverde Club de Producte de Golf

Fco. Javier Colocho i González Club Unique Premium

Roser Vall-llosada i Garcia Club d’Enogastronomia

Jordi Congost i Genís Club de Turisme Esportiu

Enric Dotras i Ruscalleda Cambra de Comerç de Girona

Narcís Coll i Ferrer Cambra de Comerç de Girona

Joaquim Clarà i Estañol Cambra de Comerç de Sant 
Feliu de Guíxols

Josep Maria de Vehí i Falgàs Cambra de Comerç de Palamós

Antoni Escudero i Martínez Federació d’Hostaleria
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Xavier Nicolazzi i Angelats Federació d’Hostaleria

Jesús M. Pont i Colldecarrera Federació d’Hostaleria

Miquel Gotanegra i Portell Associació de Càmpings de 
Girona

Ramon Corominas i Estany Associació de Turisme Rural de 
Girona

Esther Torrent i Vila Associació d’Apartaments 
Turístics

Josep Damià Carreras i 
Espígol

Associació de Turisme de 
Girona Ciutat

Rocío Aranda i Reyes Associació de Camps de Golf 

Genís Dalmau i Burgués Associació de Centres 
Subaquàtics 

Emili Albó i Casals Associació de Discoteques i 
Sales de Festa

Jordi Martí i Utset Associació Catalana d’Agències 
de Viatges

Miquel Bosch i Gardella Gremi de Promotors i 
Constructors

Josep Maria Cama i Massana Parcs Aquàtics de la Costa 
Brava

Josep Ros i Pijoan Creuers Turístics de la Costa 
Brava

Ramon Roca i Roig Ports esportius de la Costa 
Brava

Margarita Alburnà i Marco Associació de Guies de Girona

Enric Gimeno i Aragonés Transports - Mobilitat

Genís Matabosch i Giménez Persona idònia

Oriol Aguilà i Vilà Persona idònia

David Bellver i Vives Persona idònia

Dolors Vidal i Casellas Persona idònia

Ramon Ramos i Argimon Director general del Patronat

ORGANISMES EN ELS QUALS  
EL PATRONAT TÉ REPRESENTACIÓ
Agència Catalana de Turisme (ACT) 

Representants del Patronat a l’ACT:

Consell de Direcció:  
Sr. Ramon Ramos i Argimon

Consell General de Participació:  
Sr. Pere Vila i Fulcarà

Comissió de Coneixement i Estratègia:  
Sr. Ramon Ramos i Argimon

Universitat de Girona (UdG)

Representants del Patronat a la UdG:

Consell Assessor del Campus de Turisme: 
Sr. Ramon Ramos i Argimon

Museu Memorial de l’Exili (MUME)

Representants del Patronat al MUME:

Consell d’Administració 
Sr. Ramon Ramos i Argimon



Gestió de 
marca i 

publicitat

Comercial

Formació

Natura i Turisme 
Actiu

Salut i Benestar

Cultura i Identitat

Ruta del Vi DO 
Empordà

Golf

Costa Brava Girona 
Convention Bureau

Costa Brava Cruise 
Ports

Sènior

Inclusiu

Familiar

Unique Premium

Enogastronomia

Turisme Esportiu

Recepció

Administració

Comptabilitat

Logística

Tresoreria

Contractació

Control 
econòmic

Informació 
turística

Clubs de màrqueting i 
de producteAdministració Aeroport

de Girona

Portal oficial

Mitjans online

Comunicació  

Màrqueting 
online

Fires i 
Operadors

Documentació i 
Arxiu d’Imatges

Consell d’Administració

Presidència

Consell Assessor General

Comissió Assessora

Intervenció 
general

Secretari
generalDirecció

Comunicació
i premsa

Administració Màrqueting, 
promoció i 

comunicació
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PRESSUPOST D’INGRESSOS  

DESCRIPCIÓ DRETS NETS (€) %

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.169.690,00 77,22

Diputació de Girona 4.863.000,00 72,64

Diputació de Girona, per la promoció del segell agroalimentari “Girona 
Excel•lent”

94.700,00 1,41

Direcció General de Turisme, pel cofinançament de les despeses de funciona-
ment de l’Oficina de Turisme de l’Aeroport

78.200,00 1,17

Agència Catalana de Turisme, per la coorganització IAGTO Trophy i Gala 
Michelin 2016

85.000,00 1,27

Membres del Costa Brava Cruise Ports 10.000,00 0,15

Membres del Costa Brava Yachts Ports 2.000,00 0,03

Patrocini de “La Caixa” 25.000,00 0,37

Fons europeus del projecte Life Red Natura 2000 11.790,00 0,18

PRESTACIÓ DE SERVEIS 492.568,73 7,36

INGRESSOS PATRIMONIALS 3.183,27 0,05

APLICACIÓ DE ROMANENTS 1.029.377,83 15,38

TOTAL INGRESSOS 6.694.819,83  

PRESSUPOST
2017
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PRESSUPOST DE DESPESES  

DESCRIPCIÓ DESPESA REAL (€) %

PROGRAMA 0 ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT 1.554.301,29 23,22

Despeses de personal 1.313.611,21 19,62

Despeses d’administració 217.411,89 3,25

Inversió en immobilitzat 23.278,19 0,35

PROGRAMA 1. MÀRQUETING I PROMOCIÓ 4.100.250,98 61,25

Màrqueting de productes 1.391.200,34 20,78

Publicacions, documentació i arxiu d’imatges 175.570,36 2,62

Publicitat 247.442,27 3,70

Despeses en accions promocionals 1.798.596,85 26,87

Patrocinis 487.441,16 7,28

PROGRAMA 2: DESENVOLUPAMENT EN LÍNIA 136.930,84 2,05

PROGRAMA 3: SUPORT A LES DESTINACIONS 460.069,01 6,87

Actes de divulgació i jornades de formació 28.069,01 0,42

Ajuts a la competitivitat 432.000,00 6,45

PROGRAMA 4. POTENCIACIÓ DEL PRESTIGI INTERNACIONAL 13.621,79 0,20

PROGRAMA 5. POSICIONAMENT I GESTIÓ DE LA MARCA 21.036,78 0,31

PROGRAMA 7. COMUNICACIÓ I RELACIONS PÚBLIQUES 163.080,28 2,44

PROGRAMA 9. LIDERATGE TURÍSTIC 245.528,86 3,67

Despeses de lideratge turístic 87.353,55 1,30

Despeses de l’Oficina de Turisme de l’Aeroport 158.175,31 2,36

TOTAL DESPESES 6.694.819,83  
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AJUTS DE SUPORT  
I COL·LABORACIÓ
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6

47

8

26

AJUTS 
A ENTITATS 

AJUTS A ESDEVENIMENTS, 
COMPETICIONS ESPORTIVES  
I CONTRACTES DE PATROCINI   

AJUTS A LA 
COMPETITIVITAT        

CONVENIS  
DE COL·LABORACIÓ

Atorgats per a campanyes de comunicació 
i difusió a entitats, associacions, federaci-
ons i municipis

Atorgats a esportistes d’elit, agrupacions, 
clubs, associacions, fundacions i municipis 

Atorgats a consells comarcals gironins 

Atorgats a entitats, fundacions, municipis 
i altres administracions públiques 

95.511 €

304.135 €

168.000 €

1.265.278 €
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El Patronat de Turisme Costa Brava Girona té com a 
objectiu promocionar les marques Costa Brava i Pirineu de 
Girona en els principals mercats emissors i donar suport a 
tot l’empresariat i a les institucions del territori en l’estruc-
turació i la comercialització dels productes i serveis turístics 
de la demarcació de Girona.

A continuació, s’han seleccionat les accions específiques 
més representatives de 2017 –presentacions, workshops, 
networkings, fires, viatges professionals de descoberta de 
la destinació–, adreçades tant a canals d’intermediació i 
mitjans de comunicació com a turistes potencials.
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PRINCIPALS  
ACCIONS PROMOCIONALS

3 30

5
30.000 30

265
15 450

1

4 6

30 

dies de festival agències especialitzades de 
França, el Regne Unit i Espanya

workshops

visitants membres del Costa Brava 
Girona Convention Bureau 

agents de viatges i agències 
organitzadores d’esdeveniments 

proves esportives entrevistes

Costa Brava Bike Days

Campanya «Costa Brava 
Pirineu de Girona made  

for cycling»

Setmana de la Costa Brava 
i Pirineu de Girona

workshop

viatges de familiarització tallers temàtics 

entitats i empreses gironines 

Sea Otter Europe Costa 
Brava Girona Bike Show

Costa Brava  
Challenge Week 

Promoció a Madrid 
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30 
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80 

networking amb presentació  
de destinació

6a edició «Recepció amb 
estrelles» a Melbourne

Presentació del Club Premium 
Luxe a Melbourne i Sidney

workshops amb presentació  
de destinacióconferència de Joan Roca  

i Joan Manel Sevillano

periodistes, bloguers i 
prescriptors cuiners

agents de viatges 
Degustació amb sopar i vins  

de la Ruta del Vi DO Empordà

Copenhagen, Oslo,  
Hèlsinki i Estocolm

agents de viatges  

prescriptors 
d’enogastronomia 

agents Virtuoso

activitats de maridatge de la Ruta 
del Vi DO Empordà amb flors

entitats i empreses 
gironines

prescriptors, bloguers  
i periodistes

Promoció a París Promoció a Austràlia Roadshow  
als països nòrdics
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BENELUX

REGNE UNIT

18 fires genèriques
27 fires específiques 

CATALUNYA

ESPANYA

FRANÇA
1. Salon Mondial du Tourisme, París
2. Salon de la Plongée, París 
3. IGTM, Canes
4. Salon Nautique d’Automne, Cap d’Agde 
5. ILTM Europa, Canes
6. Salon du Randonneur, Lió

1. Salon des Vacances, Brussel·les
2. 50PlusBeurs, Utrecht
3. Fiets en Wandelbeurs, Amsterdam 

1. WTM, Londres 
2. DIVE, Birmingham
3. Taste of Catalonia 

1. FITUR, Madrid
2. Sevatur, Sant Sebastià 
3. Expovacaciones, Bilbao 
4. UNIBIKE, Madrid  

1. Girocamping, Girona
2. Mercat del Ram, Vic
3. B-Travel, Barcelona
4. Mercat de Mercats, Barcelona
5. IBTM World, Barcelona
6. Mercat d’Escapades, Barcelona 
7. Mostra de Vins i Caves de Catalunya, Barcelona
8. World Routes Europe, Barcelona 
9. Mostra del Vi de l’Empordà, Figueres
10. MYBA, Barcelona
11. Fòrum Gastronòmic, Barcelona
12. Expo Sports-Zurich Marató, Barcelona
13. Sea Otter Europe Costa Brava Girona Bike Show, Girona

FIRES DE  
TURISME
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ALEMANYA

PAÏSOS 
NÒRDICS

PAÏSOS DE L’EST

ALTRES

1. CMT, Stuttgart
2. ITB, Berlín
3. Tour Natur, Düsseldorf
4. IMEX, Frankfurt
5. Reise Camping, Essen
6. Seatrade Europe, Hamburg

1. Helsinki Golf Fair, Helsinki
2. Danish Travel Show, Herning

1. IMTM, Tel Aviv (Israel)
2. Seatrade Cruise, Fort Lauderdale (Estats Units)
3. NSCAA, Los Angeles (Estats Units)
4. ILTM Amèrica, Cancun (Mèxic)
5. Sea Otter Clàssica, Monterey (Estats Units)

Llegenda del mapa 
Fira genèrica

Golf

Creuers

Natura i  
Turisme Actiu

Enogastronomia

MICE

Premium

Familiar

Turisme Esportiu

1. MITT, Moscou (Rússia)
2. UITT, Kíev (Ucraïna)
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ACCIONS  
A PRESCRIPTORS

52 197
VIATGES  
DE PREMSA

PERIODISTES   

72 888
VIATGES DE  
FAMILIARITZACIÓ  

AGENTS  
DE VIATGE 

42 142
BLOGTRIPS BLOGUERS 
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RECONEIXEMENT INTERNACIONAL

L’acció promocional #EuroFoodTrip, impulsada pel Patronat 
de Turisme Costa Brava Girona i el Patronat de Turisme de 
l’Emilia-Romagna, en col•laboració amb iAmbassador, rep el 
premi a la Campanya de Màrqueting Líder d’Europa 2017 de 
l’organització World Travel Awards.

En l’acció promocional hi van participar sis creadors de 
continguts digitals, que van aconseguir 47,9 milions d’impactes 
potencials a les xarxes socials i 16.570 mencions de l’etiqueta 
#EuroFoodTrip.

/ 27

World Travel Awards premia la 
campanya de màrqueting digital 

#EuroFoodTrip
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Actualment, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona 
té nou clubs de màrqueting de producte i 850 entitats i 
empreses associades. El juliol de 2017 es va crear el Club de 
Turisme Esportiu, que té per objectiu generar noves opor-
tunitats de negoci per a les empreses gironines i treballar 
per diferenciar la destinació gironina d’altres destinacions 
competidores per mitjà de productes turístics esportius 
específics.

Convé remarcar que Costa Brava Cruise Ports és una marca 
comercial sota la qual es promocionen els ports de creuers 
de Palamós i Roses, i que enguany també ha impulsat la 
creació de la submarca Costa Brava Yacht Ports, nascuda 
per contribuir a la promoció dels ports gironins dins el sec-
tor nàutic de les grans eslores. És remarcable, també, el nou 
impuls que el Club de Salut i Benestar –anteriorment Salut 
i Bellesa– ha pres en aquest exercici, durant el qual s’ha 
obert a la incorporació d’empreses i productes turístics que 
treballen al voltant de les teràpies alternatives i en el sector 
de l’alimentació saludable.

Recordem que el Patronat de Turisme Costa Brava Girona 
forma part de la marca Pirineus, que integra, estructura i 
promociona tota l’oferta turística dels Pirineus de Catalunya 
mitjançant un pla d’accions aprovat i finançat pels seus 
sis socis: l’Agència Catalana de Turisme, les diputacions 
de Lleida, Girona i Barcelona, el Conselh Generau d’Aran i 
l’IDAPA.

Finalment, en aquest apartat es destaca la tasca duta a 
terme en els darrers exercicis en matèria d’inclusivitat 
turística. Per aquest motiu, es fa una menció expressa de 
les accions que s’han desenvolupat en l’àmbit del turisme 
inclusiu, que serà cada vegada més transversal en tots els 
productes turístics que ofereixi la destinació Costa Brava i 
Pirineu de Girona. 
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87 MEMBRES 

ACCIONS PER AL  
PÚBLIC FINAL

• Concurs Instagram temàtic «Hidden 
Museums», Girona

• Concurs Instagram temàtic 
«CBG!Festivals i Jazz l’Estartit», 

Torroella de Montgrí-l’Estartit
• Concurs Instagram temàtic «Festival 

Castell de Peralada», Peralada
• Concurs Instagram temàtic «Som 

Cultura i Dalí & Figueres», Figueres

ACCIONS PER A CANALS 
D’INTERMEDIACIÓ

• 3 viatges de familiarització: 39 
agents de viatges de 3 països

• Taller del programa «Turisme 
360°»: «Com conèixer, connectar 

i comunicar-nos amb els nous 
consumidors culturals»

• Networking entre membres del Club 
de Cultura i Identitat

• Networking entre agències 
receptives a productes de cultura, 

turisme de negocis, golf, activitats a 
la natura, turisme inclusiu i creuers

CLUB CULTURA 
I IDENTITAT

ACCIONS DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 
• Publicació de fullets: Experiències culturals, Som Cultura i Què és Costa Brava 

Girona Festivals?

• Assemblea anual de l’Associació de Programadors Musicals, Peralada

• Conferència de la Fundació Dalí i el Festival Castell de Peralada, París 

• Presentació del 50è aniversari de les Havaneres de Calella de Palafrugell, Madrid

• Presentació de CBG!Festivals amb Festival Castell de Peralada, Bilbao 

• Presentació de CBG!Festivals i Temporada Alta, Madrid 

• Rellançament del blog www.somcultura.com (8.563 visites) 
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ATENCIÓ A RODATGES I 
PROJECTES AUDIOVISUALS
• Producció del vídeo promocional 

Una terra feta de cultura i 
campanya de vídeo màrqueting

• Producció del vídeo CBG!Festivals. 
Feel the Costa Brava beat i 
campanya de vídeo màrqueting

• Producció del vídeo testimonial  
Andrew Tarbet shooting in Costa 
Brava, Baix Empordà

• Sessió fotogràfica a la Portalada de 
Santa Maria de Ripoll 

2A EDICIÓ DEL SOM CULTURA  
• 66 activitats 

• 2.014 participants

• 15.000 programes distribuïts

• 2.985 visites al web somcultura.costabrava.org

• 2 rodes de premsa: Girona i Barcelona

• 112 publicacions en mitjans de comunicació 

• Cobertura fotogràfica del mes temàtic

PATROCINIS I SUPORT  
A DESTINACIONS    
• Festivals de la marca CBG!Festivals 

• 5 anys de la GIOrquestra

• Espai Carmen Thyssen 

• Museu del Joguet de Catalunya

• Producció del programa de TV3 En el 
lloc dels fets 

• Producció del programa de TV Girona 
CBG!Festivals i Festival de Cap Roig

• Col•laboració en la producció de la 
pel•lícula El árbol de la sangre

• Premi Panorama Castell-Platja d’Aro

• Premi de Pintura Manel Surroca-
Pirineu de Girona, Camprodon 

ACCIONS PER A 
PRESCRIPTORS 

• 5 blog trips: 6 bloguers 
internacionals

• 4 viatges de premsa: 10 
periodistes de 4 països
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180 MEMBRES 

ACCIONS PER AL PÚBLIC FINAL 
• Mercat de Mercats, Barcelona

• Circ Mercat del Sabor Al Mèni (Itàlia)
• White Summer, Pals

• Taste of Catalonia, Londres (Anglaterra)

CLUB 
ENOGASTRONOMIA

ACCIONS PER A CANALS D’INTERMEDIACIÓ 
• Presentació de la destinació enogastronòmica a Madrid, i a 

Sidney i Melbourne (Austràlia)
• 5 viatges de familiarització: 26 agents de viatges de 5 països

• 2 viatges de familiarització adreçats a 38 tècnics d’oficines de 
turisme del territori

FORMACIÓ 
• Taller del programa «Turisme 360°»: «Com mostrar el teu producte a un 

operador turístic, periodista, blocaire, i convèncer-lo en 2 minuts»

• Networking entre membres del Club d’Enogastronomia 

• Networking entre els clubs d’Enogastronomia, Ruta del Vi DO Empordà, 
Salut i Benestar, Golf i Unique Premium

• Conferència de Juan Moll, director general de Joel Robuchon: 
«L’excel•lència en l’atenció al client i la seva perspectiva a nivell global» 
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ACCIONS PER A PRESCRIPTORS
• 9 viatges de premsa: 12 periodistes especialitzats de 6 països 
• 7 blog trips: 9 bloguers de dos països 
• Presentació al fòrum gastronòmic «Centomani di questa 

terra» a Polesine Parmense (Itàlia)
• Conferència «Esmorzar de les estrelles» a Melbourne 

(Austràlia)

PATROCINIS I SUPORT A LES 
DESTINACIONS

• Exposició El Celler de Can Roca. De la Terra a la Lluna
• Fòrum Gastronòmic, Girona
• Gastropirineus, la Cerdanya

• Birrasana, Lloret de Mar
• Portalblau, l’Escala

• Fira de la Cervesa Artesana, Blanes
• Càtedra de Gastronomia de la UdG

MATERIAL PROMOCIONAL
• Publicació del fullet Experiències 

enogastronòmiques
• Campanyes de comunicació i publicitat:  

Kamaleon, Cap Catalogne, Costa Brava 
Excellence, Diario de Gastronomía
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42 MEMBRES 

FIRES SECTORIALS
• Danish Travel Show, Herning 

(Dinamarca)
• Helsinki Golf Fair (Finlàndia)

• IGTM, Canes (França)

ACCIONS PER AL PÚBLIC FINAL 
• Torneig PGA França a la Costa Brava 

(Empordà Golf)
• Tornejos «A taste of golf  

in Costa Brava» (Anglaterra)
• Torneig HNA Open de Golf (França)

• Torneig Golfy Cup Catalogne, (Costa Brava)  

ACCIONS PER A CANALS 
D’INTERMEDIACIÓ
• Presentació a IGTM, Canes (França)
• Golf Week, Costa Brava
• 1 viatge de familiarització: 12 agents 

i operadors turístics de Golfresepti 
(països nòrdics)

CLUB GOLF
/ 34
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ACCIONS PER A PRESCRIPTORS 
• Costa Brava Winter Camp
• Viatge formatiu per equip de l’agència de 

comunicació Azalea 
• 1 blog trip per a 3 persones per a promoció 

online i realització de vídeo promocional
• 1 viatge de premsa: 20 periodistes 

d’Alemanya, Països Nòrdic i Regne Unit

ACCIONS DE COMUNICACIÓ
• Comàrqueting amb l’operador turístic Green2Green
• Campanya de relacions públiques amb Azalea 
• Col•laboració amb Golf Voyager
• Anuncis i articles en mitjans: Today’s Golfer, Pro Shop Europe, 

Golf Monthly i Golfbladet
• Partenariat amb PGA France (2016-2018)

PATROCINIS
• Jordi Garcia Pinto (ambaixador)
• Programa de televisió setmanal  

De tee a green 
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223 MEMBRES 

FIRES SECTORIALS
• Sea Otter Europe Costa Brava Girona 

Bike Show, Girona

• Salon Plongée, París (França)

• Saló Nàutic Port Camargue (França)

• DIVE, Birmingham (Anglaterra)

• Unibike, Madrid

• Discovery Day Inntravel (Anglaterra)

ACCIONS PER AL PÚBLIC FINAL
• Sea Otter Europe Costa Brava Girona Bike 

Show, Girona

• Concurs Instagram temàtic «Ennatura’t», 
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes  

i el Baix Ter

• 3a edició Ennatura’t, Festival d’Activitats  
a la Natura

• 3 jornades de formació pels membres  
del club

ACCIONS PER A CANALS 
D’INTERMEDIACIÓ
• 8 viatges de familiarització: 53 agents de 

viatges i operadors turístics de 10 països 

• 4 workshops específics de producte

CLUB NATURA  
I TURISME ACTIU
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PATROCINIS 
• Girona Cycling Festival (Girona Gran Fondo)
• Salomon Etixx Stage, Cap de Creus
• Sky Dive:  Head up European Record Attempt 
• Sealight - Camí de Llum
• Cerdanya Cycle Tour
• Transpyr (Pirineu)
• Palamós Optimist Trophy
• Pyrenées Stage Run (Pirineu)
• Ambaixadors: Oriol i Nil Cardona /  Marc Pinsach

ACCIONS PER A 
PRESCRIPTORS
• 5 blog trips: 8 bloguers de 

multimercat
• 4 viatges de premsa: 6 periodistes 

d’Anglaterra

ACCIONS DE COMUNICACIÓ
• Presentació del Sea Otter Europe Costa Brava 

Girona Bike Show, Madrid
• Presentació del Sea Otter Europe Costa Brava 

Girona Bike Show a la fira Vélofollies (Bèlgica)

ANY DE LA BICICLETA  
I LA SOSTENIBILITAT

• Sea Otter Europe Costa Brava Girona Bike Show

• Costa Brava Bike Days

• Produccions audiovisuals de temàtica cicloturística

• Publicació del catàleg de cicloturisme de la Costa 
Brava i Pirineu de Girona
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104 MEMBRES 

FIRES SECTORIALS
• Arrels del Vi, Sant Martí d’Empúries

• Mercat de Mercats, Barcelona
• Mostra de Vins i Caves  
de Catalunya, Barcelona

ACCIONS PER AL PÚBLIC FINAL
• 4a edició del Festival Vívid

• Bach Vermut, Madrid
• Taste of Catalonia, Londres (Anglaterra)

ACCIONS PER A CANALS 
D’INTERMEDIACIÓ I PRESCRIPTORS
• Presentació de la ruta i tast de vins al Wine & Business 

Club de París (França) 
• Presentació de la ruta i activitat de maridatge amb flors 

a Melbourne i Sidney (Austràlia)
• Presentació de la ruta, workshop i tast de vins a 

Hèlsinki (Finlàndia) 
• Presentació de la ruta i tast de vins en la 50a trobada de 

l’American Wine Society, a Pennsilvània (Estats Units)
• Nit de l’Enoturisme de Catalunya, Peralada
• 3 viatges de familiarització: 23 participants de 3 països
• 3 blog trips d’enogastronomia: 7 participants de 3 

països 
• 2 jornades internes de benchmark per a tècnics 

d’oficines de turisme
• Jornada de coneixença del món del suro per a 

influenciadors de Twitter

CLUB RUTA DEL  
VI DO EMPORDÀ
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PATROCINIS I SUPORT  
A ESDEVENIMENTS  
• Festival Sons del Món
• Festival Ítaca, Cultura i Acció a l’Empordà
• Festival Flors i Violes, Palafrugell

JORNADES DE FORMACIÓ ESPECÍFICA  
• Taller del programa Turisme 360°: «Com mostrar 

el teu producte a un operador turístic, periodista, 
blocaire, i convèncer-lo en 2 minuts»

• Networking amb l’Associació de Turisme Rural 
• Benchmark formatiu al Penedès
• Vívid Enoconference a Calonge

• Networking entre els clubs de la Ruta del Vi DO 
Empordà, Salut i Benestar, Golf, Unique Premium i 

Enogastronomia

ACCIONS DE COMUNICACIÓ
• Presentació de la ruta al sector enoturístic de la Terra Alta
• Insercions publicitàries: 100 vins catalans que has de 

conèixer, Cap Catalogne, American Wine Society Magazine 
• Col•laboració amb les revistes Cupatges, MilFulls i Conca 5.1
• Vinilació Bus Estarriol
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28 MEMBRES 

FIRES SECTORIALS
• Eurobike, Friedrichshafen (Alemanya)

• NSCAA, Los Angeles (Estats Units)
• Expo Sports-Zurich Marató, Barcelona

ACCIONS DE COMUNICACIÓ
• Creació del web www.costabravatrainingcamps.com
• Producció de vídeos testimonials: Claire Michele, Ryan 

Sissons, FC Barcelona femení i Girona FC
• Sessions fotogràfiques temàtiques d’atletisme i natació
• Catàleg de natació
• Campanya audiovisual de l’oferta de turisme esportiu 

de Catalunya al web d’Eurosport

CLUB DE 
TURISME ESPORTIU

ACCIONS PER A CANALS 
D’INTERMEDIACIÓ

• Sea Otter Europe Costa Brava Bike 
Show i Costa Brava Bike Days
• Agenda comercial a Ogden  

(Estats Units)
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ACCIONS PER AL PÚBLIC FINAL
• Gran Premi Ciutat de Barcelona – Mare 

Nostrum. Club Natació Sant Andreu
• Sessió fotogràfica amb modelPATROCINIS 

• Copa de la Reina de Bàsquet, Girona
• Copa del Món de Windsurf Catalunya-

Costa Brava, Sant Pere Pescador
• Costa Brava World Championship 

Europe Class, Blanes
• International Palamós Optimist 

Trophy, Palamós
• Christmas Race, Palamós

• MIC Football & Basket

ACCIONS PER A PRESCRIPTORS
• 1 viatge de familiarització FISA Row Tour: 2 

participants 
• Presentació del club en el marc del MIC 

Football a la premsa esportiva
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138 MEMBRES 

FIRES SECTORIALS
• Fira IMEX Europa, Frankfurt 

(Alemanya) 
• Fira IBTM World, Barcelona  

FORMACIÓ ESPECÍFICA
• Taller fam trip formatiu Eventoplus

• Taller del programa «Turisme 360°»: «Contingut, 
segmentació, innovació i comunicació com a claus 

de l’èxit en el segment MICE»
• Taller del programa «Turisme 360°»: «Què has fet 

avui per vendre més?»
• Assistència al congrés OPC Espanya 2017

• Benchmark de turisme de negocis al País Basc

COSTA BRAVA GIRONA 
CONVENTION BUREAU

ACCIONS DE COMUNICACIÓ 
• Publicació del catàleg Destinació de congressos Costa Brava Girona

• Publicació del catàleg d’experiències Genuine Corporate Experiences

• Nou web del Costa Brava Girona Convention Bureau:  
www.costabravagironacb.com

• Butlletí professional en línia bimestral del sector MICE (català, castellà, 
anglès i francès), i amb continguts segmentat per als diferents mercats, 
dirigit a més de 3.000 operadors MICE

• Campanya de publicitat en mitjans digitals i impresos especialitzats en el 
mercat estatal: Economia3 i grup Eventoplus 

• Creació de continguts per a publicacions gratuïtes en premsa 
especialitzada dels mercats estatal, francès i alemany:  Conexo, 
Comunicatur, Punto MICE, revista Travel Manager i Travel Gourmet 
Magazine 

• Vídeos testimonials de congressos i esdeveniments corporatius organitzats 
a la destinació

• Sessió fotogràfica sobre reunions i experiències d’incentiu i team building. 

• Edició del catàleg Destinació de congressos en quatre idiomes
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PETICIONS  
DE NEGOCI 
• 192 peticions de 

negoci generades 
per a l’organització 
d’esdeveniments

• 10 presentacions 
de candidatures 
per a l’organització 
de congressos

SUPORT A ESDEVENIMENTS 
• Auméntame EDU 2017 (realitat augmentada  

en educació), Girona
• Cyberweek 2017, Girona  

• Congrés Internacional d’Infermeria CIE 2017, 
Barcelona

• AIJA (International Association of Young 
Lawyers), Girona

• Congrés Reinventa’t, «L’Empresa 4.0: més 
tecnologia, més humana?», Girona

• Girocamping 2017, Girona
• Jornades de Medicina Fetal 2017, Lloret de Mar

• VI Congrés FETES 2017, Lloret de Mar 
• Figueres Talent, Figueres 

• V Jornada Professional de Residències 
Geriàtriques i Centres de Dia, Girona
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ACCIONS PER A CANALS  
PROFESSIONALS I PRESCRIPTORS
• Costa Brava Challenge Week. Workshop i 4 viatges 

de familiarització amb 30 agències organitzadores 
d’esdeveniments, agències de comunicació i travel 
managers de 3 països 

• Workshop i presentació del club a les ciutats de Hèlsinki 
i Oslo, amb la participació de 54 professionals de les 
agències de viatges i 16 mitjans de comunicació

• Setmana de la Costa Brava a Madrid. Presentació del 
club i networking amb 66 agències, associacions i 
empreses

• MIS (Meeting & Incentive Summit), Madrid. Més de 
20 entrevistes amb agències i empreses europees i 
presentació de la destinació a 150 operadors MICE

• Workshop M&I Forum Europe Summer, Sevilla. 52 
entrevistes amb agències i empreses d’arreu d’Europa  
i 400 contactes MICE generats

• Workshop Confed Red, Venècia. 21 entrevistes amb 
agències del Regne Unit i Irlanda i més de 70 contactes 
generats. 

• Workshop Meet Catalunya, Lloret de Mar

• Workshop Associatiu Estatal, Girona

• Workshop amb OET França, París. Networking  
i entrevistes amb més de 100 agències i empreses

• 11 viatges de familiarització amb més de 136 agents  
i operadors turístics de 14 països

• Agenda comercial de França, a Montpeller.  Visites a 11 
agències organitzadores d’esdeveniments 

• Assemblea Spain DMC’s. Networking amb els seus 
membres i viatge de familiarització a 30 de les principals 
agències espanyoles.

• Networking amb agències organitzadores 
d’esdeveniments al Wine & Business Club, París (França)
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17 MEMBRES  

FORMACIÓ ESPECÍFICA  
I NETWORKING

• Curs de formació professional  
«Spa Management Spain»

• Formació específica: «Storytelling, 
creació del relat de club»

• Networking entre els clubs de Salut i 
Benestar i Natura i Turisme Actiu

• Networking entre els clubs de Salut i 
Benestar, Golf, Unique Premium, Ruta 
del Vi DO Empordà i Enogastronomia

ACCIONS PER A 
PRESCRIPTORS 
• 2 viatges de premsa: 6 periodistes 

d’Espanya i dels països de l’Est
• 5 blog trips: 6 participants 

d’Espanya i Alemanya MATERIAL  
PROMOCIONAL 
• Publicació del catàleg 

Experiències de Salut i Benestar
• Sessió fotogràfica amb model

ACCIONS DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 
• Creació de perfils a xarxes socials específiques del club
• Blog www.sombenestar.com 
• Presentació del projecte «Boscos saludables i itineraris 

terapèutics»
• Campanya de relacions públiques i comunicació amb Réplica 
• Anuncis i articles en mitjans: Expertos en Estética i Telva

ACCIONS PER  
AL PÚBLIC FINAL

• Mercat d’Escapades, Barcelona

CLUB DE SALUT 
I BENESTAR
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Experiències 
salut i benestar

www.costabrava.org

Un entorn
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ACCIONS DE COMUNICACIÓ  
I DIFUSIÓ 
• 2 viatges de premsa: 6 periodistes d’Espanya 

i dels països de l’Est
• 5 blog trips: 6 participants d’Espanya i 

Alemanya
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30 MEMBRES

FIRES SECTORIALS
• ILTM Amèrica, Cancun (Mèxic) 
• ITB Àsia (Singapur)
• ILTM Europa, Canes (França)

ACCIONS PER A PRESCRIPTORS
• 2 viatges de premsa: 3 periodistes d’Espanya i França

• 2 blog trips:  4 bloguers de França i els Estats Units

ACCIONS DE COMUNICACIÓ  
I MATERIAL PROMOCIONAL
• Creació del web del Club Unique Premium
• Producció del vídeo promocional del club
• Sessió fotogràfica específica a socis 
• Publireportatges a la revista Amante Magazine
• Taller del programa «Turisme 360º»: «Com oferir un 

servei Premium? El valor afegit i els serveis Premium al 
sector turístic»

ACCIONS PER A CANALS 
D’INTERMEDIACIÓ

• 10 viatges de familiarització: 44 agents  
de viatges de 6 països

• Roadshow amb Lobster Experience a Hamburg, 
Düsseldorf, Stuttgart i Munic (Alemanya)

• Presentacions del club a Melbourne i Sidney 
(Austràlia)

• Workshop amb The Luxury & Boutique Hotels 
Workshop, Londres (Anglaterra)

• Presentació del club al Wine & Business Club, 
París (França)

• Missió empresarial i institucional  
a Xangai i Hong Kong

• Presentació del club a 16 agències  
receptives de Madrid

• 7 visites a agències de viatges  
receptives de Barcelona

• Networking entre els clubs Unique Premium, 
Ruta del Vi DO Empordà, Salut i Benestar, Golf i 

Enogastronomia

CLUB UNIQUE 
PREMIUM

/ 45



/ 46

6 ENTITATS REPRESENTANTS

FIRES SECTORIALS
• Seatrade Shipping, Miami (Estats 

Units)
• Seatrade Europe, Hamburg 

(Alemanya)

ACCIONS DE L’ASSOCIACIÓ CLIA
• Port & Destination Comunity Forum, Londres 

(Anglaterra) 
• Port & Destination Forum, Hamburg (Alemanya)

• Workshop amb les companyies de creuers Windstar, 
Oceania Cruises i Viking

ACCIONS DE  
L’ASSOCIACIÓ MEDCRUISE

• Assemblea Medcruise , Gibraltar (Anglaterra)
• Assemblea MedCruise, Toló (França)

• Workshop amb les companyies de creuers Seabourn, 
Celebrity Cruises, Hapag-Lloyd Cruises i P&O 

ACCIONS PER A CANALS 
D’INTERMEDIACIÓ I AGENDA COMERCIAL 
• Reunions: Thomson, Happag Lloyd, Costa Crociere, 

MSC, Silverseas, AIDA, Celebrity Cruises, Oceania 
Cruises

• 2 viatges de familiarització amb directors comercials 
de les companyies de creuers

• 1 viatge de premsa del mitjà Crucero Magazin

NOUS CREUERS 
• 8 metopes al Port de Palamós i 3 metopes al Port de Roses 

COSTA BRAVA 
CRUISE PORTS 



6 ENTITATS REPRESENTANTS

MATERIAL PROMOCIONAL
• Creació del catàleg Costa Brava 

Yacht PortsCosta Brava Yacht Ports

PRESENTACIÓ MARCA 
I AGENDA COMERCIAL 
ESPECÍFICA A FIRES
• Presentació del catàleg i nova marca  

Costa Brava Yacht Ports dins el marc 
del Saló Nàutic Internacional de 
Barcelona

• Agenda comercial a les fires Monaco 
Yacht Show (França), MYBA 
(Barcelona) i Posidonia Sea Tourism, 
Atenes (Grècia), amb 11 reunions amb 
professionals  
del sector

COSTA BRAVA 
YACHT PORTS
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FIRES SECTORIALS
• 50 Plus Beurs, Utrecht (Holanda)

ACCIONS PER  
AL PÚBLIC FINAL

• Adquisició de 3 cadires Joëllete per 
als parcs naturals del Montseny, la 
Zona Volcànica de la Garrotxa, i el 

Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter

FORMACIÓ ESPECÍFICA I PROGRAMA DE 
SENSIBILITZACIÓ 
• Jornada de «Bones pràctiques de cooperació entre entitats 

socials i empreses del sector turístic», Barcelona
• Taller del programa «Turisme 360°»: «Relats de viatgers amb 

diversitat funcional», Girona
• Curs de formació en la implementació de la cadira Joëllete als 3 

parcs naturals gironins de la carta CETS
• Networking entre 26 empreses turístiques gironines i 7 

agències de viatges especialitzades, associacions, fundacions i 
federacions de Barcelona

ACCIONS PER A CANALS 
D’INTERMEDIACIÓ  
I PRESCRIPTORS 
• Presentació de l’oferta de turisme 

inclusiu de la Costa Brava i el Pirineu 
de Girona a agents de viatges

• Agenda comercial amb 6 agències de 
viatges holandeses especialitzades

• 2 blog trips: 2 participants 
d’Anglaterra i els Estats Units

ACCIONS DE 
COMUNICACIÓ 
• 2a edició del Premi  

Costa Brava Inclusive 
Mobile Film

TURISME 
INCLUSIU
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La estación de montaña Vall de Núria, de una riqueza 
natural y paisajística única, está situada dentro del 
Pirineo Oriental, en el término municipal de Queralbs. 
Rodeada por picos de casi tres mil metros, domina 
uno de los puntos más elevados de la Vall de Ribes, 
donde nacen multitud de fuentes y torrentes. Un 
lugar protegido al que sólo se puede acceder a 
pie o con un transporte muy singular: un tren 
cremallera de 12,5 kilómetros de distancia y que 
supera un desnivel de más de mil metros.  Tanto en 
invierno como en verano, Vall de Núria es un destino 
especialmente famoso para el turismo familiar, con 
una gran variedad de actividades realizables en un 
entorno de montaña incomparable: desde paseos a 
caballo o en poni, hasta paseos en canoa por el lago, 
pasando por circuitos de orientación, parques lúdicos 
y mini granjas para los más pequeños, o la posibilidad 
de descubrir la zona caminando ¡o corriendo!
Entre las opciones de trekking, os proponemos un 
recorrido por los encantadores rincones del Parque 
Natural de las Cabeceras del Ter y del Freser alrede-
dor de los enclaves de Nuria y Ulldeter, un entorno 
con una característica naturaleza de alta montaña, 
con paisajes de una belleza incomparable.
La estación cuenta con distintas opciones de 
alojamientos (hotel, apartamentos, camping) que 
pueden combinarse en distintos paquetes con el tren 
cremallera y diversas actividades incluidas. 

MÁS INFORMACIÓN

972 73 20 20

valldenuria.cat/es

ValL de Núria es un destino 

especialmente famoso para el  para el rrrraaaaaa eeeeeeellllll 

turismo familiar 
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Sant Pere de Rodes es un monasterio benedictino 
del siglo X que se levanta en una de las cimas de la 
sierra de Rodes, una cadena en primera línea de mar 
al norte del Alt Empordà, en pleno Parque Natural del 
Cap de Creus. Declarado bien cultural de interés 
nacional, es uno de los numerosos testigos de 
la arquitectura románica catalana, y quizás uno 
de los más sofisticados arquitectónicamente. Su 
emplazamiento permite disfrutar del senderismo 
siguiendo cualquiera de las múltiples rutas marcadas 
en su entorno, caracterizado por una configuración 
geológica singular, con estructuras y afloramientos 
que forman un conjunto único en el mundo. El efecto 
de la tramontana ha hecho que aparezcan formas de 
erosión caprichosas y ha transformado el paisaje de 
una forma muy especial. Por aquí pasa el GR 92, el 
sendero que transcurre por caminos, sendas y viales 
a lo largo de todo el litoral mediterráneo, desde la 
frontera con Francia, en Port-Bou, hasta su enlace 
con el GR 7 en Tarifa. En Cataluña la señalización 
comenzó en 1992 desde Portbou (Gerona) hasta 
Molino del Olivar (Ulldecona, Tarragona), y hoy cuenta 
con 580 km señalizados. Este tramo tiene, además, 
con cinco variantes.

EXTRA

En Empuriabrava se encuentra una de las zonas de 
salto en paracaídas más reconocida internacional-
mente. Aquí puedes disfrutar de la mejor experiencia 
de paracaidismo, tanto si eres experto como si 
deseas hacer tu primer salto tándem en paracaídas. 
¿Saltamos?

SANT PERE DE RODES

VALl DE NÚRIA

- PIRINEUS DE CATALUNYA -

El  Ritme  dels  paRcs  natuRals

Parc  Natural  del

Parc  Natural  del

Parc  Natural  del
Cap de Creus

Ha arribat l’hora d’explorar. De carregar-te la motxilla a l’esquena, perdre la ciutat de vista, 
i endinsar-te a la natura dels parcs naturals dels Pirineus de Catalunya. 

Aquí el ritme és relaxat, però resulten excitants les trobades inesperades de fauna salvatge, 
descobrir la flora i escoltar el silenci.   

Comencem la ruta per l'est dels 
Pirineus de Catalunya, vora el mar, i 
anem cap a l'oest, cap a l'interior. 

La inspiració s’ha de buscar i Salvador Dalí tenia aquest punt 
al mapa per trobar-la. És una de les grans meravelles naturals 
de la Costa Brava. Les vistes del seu litoral salvatge esquitxat 
d’illots, amb penya-segats de vertigen i cales amagades i les 
singulars formes que l’erosió provoca en les roques, 
inspiraven al geni del surrealisme. 

Un entorn així convida a quedar-s’hi. És, precisament, el que han fet més 
de 300 espècies d’aus i altres animals que han convertit aquest racó de 

la plana empordanesa en la seva privilegiada llar. És la segona zona 
humida més important de Catalunya i un contrast d’ecosistemes. 

Aigüamolls
         de l’Empordà

de La Garrotxa
 Zona Volcànica

Parc  Natural  del

És un territori que s'estén entre els 1.280 i els 
3.000 metres d'alçada, amb boscos subalpins de 

pi negre i immensos prats alpins que durant 
l’hivern queden coberts de neu.  

 del Ter i del Freser
Capcaleres

Parc  Natural  del

Asseure’t amb la família, xerrar i riure en un entorn 
verd et recorda quins són els plaers de la vida. És el 
parc més gran de Catalunya, amb el cim i l’estany 
glacial més grans del país, la Pica d'Estats i l'estany de 
Certascan, és un lloc immillorable per fer memòria. 

l’Alt Pirineu

L’aigua és la gran protagonista del parc. Amb més de 200 
llacs, és el paisatge d’alta muntanya català més 
espectacular i el lloc indicat per perdre’s i reconnectar-te 
amb la natura. És l'únic Parc Nacional de Catalunya.  

Parc  Natural  del
d’Aigüestortes 

i Estany de
Sant Maurici

PARATGE 
DE TUDELA     

LA FAGEDA 
D EN JORDA

Connecta a través del GR92
Sender del M

editerrani

Connexió  cap de creus i zona volcànica

Sortint del parc GR92+GR1 (fins Besalú) i allà GR2

A vista d’ocell és un llenç de 
colors que ha pintat la natura 
amb tons verds foscos, més 
lluminosos, ocres i granes que van 
canviant al llarg de l’any. Enmig 
d’aquesta varietat cromàtica 
destaquen els més de 40 cràters 
volcànics que tenen entre 8.000 
anys i els 700.000 anys. 

RECORREGUT 
EN CAIAC PEL 

RIU FLUVIA

SANTUARI 
DE VALL 

DE NURIA
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Parc  Natural  del
Cadi Moixeró
Aquí Natura s’escriu en majúscula. Al Parc hi creixen 1.400 
espècies i subespècies de plantes amb flors i falgueres, que 
representen al voltant d’una tercera part de la flora catalana. 
El parc té més de 400 km de senders.

OS BRU  

Abans de fer algun dels 
recorreguts senderistes que 

uneixen els parcs, 
recomanem consultar la 

distància i el nivell de 
dificultat. A l’hivern pot 

haver-hi alguns trams que 
estiguin tallats. 

ELS ENCANTATS

PEDRAFORCA

Foto:
Copyright ós bru: Generalitat de Catalunya
Copyright caiac: Trek and Ride

7 ENTITATS REPRESENTANTS

 FIRES SECTORIALS
• Fahrrad & Erlebnis Reisen, 

Stuttgart (Alemanya) 
• FITUR, Madrid

• Bergsportdag, Utrecht (Holanda)  
• IMTM, Tel Aviv (Israel)

• Fiets & Wandelbeuyrs, Utrecht 
(Holanda) 

• Salon du Randonneur, Lió 
(França)  

• Mountain Business Summit, 
Tarba (França)

• Taste of Catalonia, Londres 
(Anglaterra)

ACCIONS PER A CANALS 
D’INTERMEDIACIÓ

• Workshop Pirineus a Tolosa de 
Llenguadoc (França) 

• 3 viatges de familiarització: 13 
participants de 4 països

ACCIONS PER A 
PRESCRIPTORS 
• 6 viatges de premsa:  

13 participants de 4 països
• 1 blog trip: 2 participants del Benelux

MATERIAL PROMOCIONAL  
I MARXANDATGE 
• Edició desplegable de senderisme sobre el GR 1
• Edició desplegable de senderisme sobre el GR 11
• Producció i presentació d’audiovisuals del Pirineus de Catalunya
• Producció de dos vídeos experiencials d’una sèrie de set

ACCIONS DE COMUNICACIÓ  
I PUBLICITAT 
• Nous perfils a xarxes socials dels 

Pirineus: Facebook i Instagram

• Campanya publicitària “Marta i Kai” 
als mercats espanyol i francès

• Campanya publicitària a Logitravel 
per als mercats espanyol i francès

PATROCINIS
• Meteomauri
• Pyrenees Stage Run
• MTB Ultra Marathon
• Transpyr 
• Buff Mountain Festival 
• Ral•li Noguera Pallaresa 
• Congrés Euro Meet 
• Ultra Pirineu 
• Tatuats pels Pirineus
• Gastropirineus 

MARCA PIRINEUS 
DE CATALUNYA
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MÀRQUETING  
ONLINE
Portal oficial:  
www.costabrava.org i  
www.pirineugirona.org
1.256.200 visites

    Facebook
@CostaBravaPirineudeGirona  
76.209 seguidors (  6,13 %) 

@VisitCostaBrava  
20.104 seguidors (  10,99 %)

@PatronatdeTurismeCostaBravaGirona  
6.988 seguidors (  10,24 %)

@RutadelViDOEmporda  
3.179 seguidors (  58,40 %)

@WellnessCostaBrava  
5.377 seguidors

@CostaBravaGolf  
48 seguidors

    Twitter
@CostaBrava:  
37.392 seguidors (  15,80 %) 

@VisitCostaBrava:  
16.009 seguidors (  11,17 %) 

@EmpordaWine 
2.911 seguidors (  41,24 %)

@CostaBravaCB  
1.455 seguidors (  11,24 %)

@GolfCostaBrava  
1.380 seguidors (  31,06 %)

@CostaBravaFesti 
1.633 seguidors (  31,06 %)

@SpaCostaBrava 
176 seguidors (   11,24 %)

     Instagram
@CostaBravaPirineu  
30.992 seguidors (  19,13 %) 

@EmpordaWine
1.482 seguidors (  49,39 %)

@WellnessCostaBrava
2.558 seguidors

    Issu
Costa Brava Pirineu Girona
103 publicacions (10 de noves)

Campanyes a Instagram:
«Instagram your city» temàtics 
6 concursos temàtics, amb 465 participants

     YouTube
@CostaBravaPirineu
320 vídeos (61 de nous)  
1.289.870 visualitzacions (  16,91 %)
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BIBLIOTECA DIGITAL:  
EBOOKS

/ 53

Aquestes publicacions, disponibles en 
diversos idiomes, es distribueixen a través 
de la biblioteca digital, el web turístic oficial 
www.costabrava.org, les xarxes socials del 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona i els 
blogs dels autors, Hecktic Travels, Ottsworld 
i Finding the Universe. 

Llibres de temàtica variada: 
Camins de ronda de la Costa Brava 
Activitats d’hivern al Pirineu de Girona
18 receptes de cuina 

Rutes fotogràfiques per nuclis medievals:
Besalú, Castelló d’Empúries, Peratallada, 
Tossa de Mar i Girona

Col•lecció de 8 llibres digitals temàtics 
gratuïts dirigits als visitants interessats en 
els atractius turístics de la destinació 

http://ebooks.costabrava.org/
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PUBLICACIONS I MENCIONS  
EN MITJANS ONLINE
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Salvador Dalí noemde het 
idyllische Cadaqués het 
mooiste dorp ter wereld. 
Rechts: Een reuzenei siert 
het dak van het woonhuis 
van Dalí in Portlligat.

Op zoek naar de hartstochtelijke ziel 
van Spanjes eigenzinnigste regio

De  magie van  
Catalonië

Барселона,  
Коста-Брава,  
Коста-ДораДа
Архитектура модерн, места 
Сальвадора Дали, устричные 
фермы, красивые набережные, 
природные парки и лучшие рыбные 
рестораны – весомые аргументы 
отправиться в Каталонию.

Барселона 
Маршрут по Каталонии не может миновать столицу 
Барселону. Ее прелесть в том, что, с одной стороны, 
здесь можно видеть лучшие образцы каталонского 
модерна, пропасть на полдня в модных магазинах 
на бульваре Грасия (Passeig de Gràcia), на пару 
часов застрять на рынке Бокерия (la Boqueria), 
попытаться найти в Готическом квартале места 
съемок «Парфюмера» – словом, получить важные 
городские удовольствия. А с другой – выходишь 
на набережную Барселонеты… здесь прогулки 
вдоль моря, корабли и яхты, рыбные рестораны… 
Но обо всем по порядку. 

Образцы ар-нуво,  
или Творческие дуэли
Главное городское украшение Барселоны – 
концентрация архитектуры модерн. Каталонский 
модерн является собственной вариацией ар-
нуво с плавными линиями, растительными 
мотивами, асимметрией и новыми материалами, 
ставшими возможными благодаря техническому 
прогрессу. Каталонские архитекторы использовали 
традиционные ремесла – мозаику и керамику, 

Испанские дали:

196 197
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Стиль жизни
      путешествие

DE ACHTERKANT VAN 

DE PYRENEEËN

104 - Kijk op www.meridiantravel.nl Kijk op www.meridiantravel.nl - 105

Vlak achter de Pyreneeën, in de noordoosthoek van het
Iberisch schiereiland ligt de Catalaanse provincie Girona. De
meer dan 2000 jaar historie, de eigen cultuur, het mediterrane
karakter, de hoofdstad Girona, de surrealistische kunstenaar
Dalí en het uithangbord Costa Brava vormen de ingrediënten

voor het toerisme. Henny Weel en Nico de Boer gingen op
zoek naar de pareltjes van deze boeiende streek.     

TEKST:  NICO DE BOER, FOTOGRAFIE:  NICO DE BOER EN HENNY WEEL

ARTICLES I REPORTATGES  
EN MITJANS DE COMUNICACIÓ

32 33 Hufvudstadsbladet
lördag 4 november 2017lördag 4 november 2017

Hufvudstadsbladet

År 2016 utnämndes Katalonien till 
Europas första gastronomiregion, 
enligt samma recept som när man 
årligen väljer kulturhuvudstäder. 
Jag reser ofta i regionen och får sma-
ka på vad mästerkockarna har att er-
bjuda. Hurudan är den katalanska 
gastronomin? 

Många i Katalonien strävar som 
välbekant mot självständighet. Stolt 
värnar man om sitt språk, sin kultur 
och sin gastronomi. Efter ett tusen-
årigt utbyte med grannarna har ka-
talansk mat många likheter med den 
i närliggande områden: lufttorkad 
skinka och paella från Spanien och 
den italienska bruschettan, vars ka-
talanska version heter pa amb tomà-
quet och är en av de mest älskade 
vardagsrätterna här. Grillat bröd 
med ingniden rå vitlök och tomat, 
olivolja, salt och till exempel skinka 
eller ost, kort och gott en katalansk 
macka.

Franska influenser
I det katalanska köket hittar man 
också influenser från det franska, 
till exempel crème brûlée som i Ka-
talonien är crema catalana, och nou-
velle cuisine med sina små innova-
tiva rätter presenterade på estetiskt 
tilltalande sätt. 

Min personliga favorit alioli, 
allioli  på katalanska, finns även i Ita-
lien och Frankrike men används inte 
mycket i övriga Spanien. Kanske det 
är därför det föreslagits att alliolin 
skulle utropas till den ”katalanska 
nationalsåsen”? Den riktiga alliolin  
är just all i oli, det vill säga vitlök och 
olivolja och inget annat, kanske lite 
salt. Att blanda i ägg är fusk och en 
riktigt katalansk allioli kräver skick-
lighet då man måste röra om oljan 
på ett bestämt sätt för att få en krä-
mig konsistens. 

I norra Katalonien längs Costa 
Brava, den vilda kusten, strax sö-
der om Frankrike i nordöstra Spa-
nien finns en grupp kockar som 
har grundat föreningen La cuina de 
l’Empordanet. Hit hör 20 restaurang-
er som värnar om den kulinariska 
traditionen och utvecklar den, of-
ta med inslag av modernt cross-kit-
chen. 

Ordföranden heter Toni Izquier-
do, 61. Han demonstrerar hur man 
gör en riktig katalansk arròs (ris), 
den katalanska motsvarigheten till 
paella. Han steker det råa riset, själv-

Katalansk gastronomi 
testar gränserna
Katalonien har under 2000-talet blivit känt för sin gastronomi. 
 Restaurangerna El Bulli och El Celler de Can Roca har upprepade  
gånger blivit valda till världens bästa restauranger. 

klart en lokal produkt, gyllenbrunt 
tillsammans med gröna sparrisskott 
och finfördelad grön blomkål. Sam-
tidigt puttrar kräfthuvuden med 
vitlök, persilja och tomater till en 
slags buljong som senare tillsätts i 
omgångar till riset. I mina ögon ser 
det ut som en vanlig paella. 

– Nej, paellan görs i en paellapan-
na av stål, medan arròs görs i en ka-
talansk gjutjärnspanna, korrigerar 
Toni mig. 

Även i själva Katalonien finns det 
lokala varianter av denna rätt. I söd-
ra Katalonien kallar man den arros-
sejat och gör den på enbart ris och 
buljong utan några andra tillsatser.  
Den serveras med allioli. 

Toni får till en god frasig yta ge-
nom att lyfta arròsen från spisen 
och låta den mogna de sista minu-
terna i ugn. 

Jag frågar honom varför det kata-
lanska köket anses vara så bra.

– Det är tack vare våra fantastis-
ka råvaror i Katalonien, säger han. 

Vilken är din favorit, frågar jag. 
– Det finns ingenting bättre än 

havskräfta från Palamós, svarar To-
ni, och just därför ska arròsen i dag 
prydas av dessa skaldjur.

Utanför Palamós ligger en 

djuphavskanjon med mycket spe-
ciellt havsliv. Här lever en ende-
misk kräftart som får sin karaktär 
och smak präglad av de levnads-
förhållanden och den föda som er-
bjuds tack vare den unika havsgeo-
grafin. 

Toni är expert på traditionell 
mat, och arròs är en av de mera ty-
piska rätterna här. Hans restaurang 
Mas dels Arcs finns i fiskestaden Pa-
lamós. De mest spännande arròser-
na tycker jag är Mar i muntanya, en 
blandning av skaldjur och kött, där 
till exempel Mas dels Arcs erbjuder 
en blandning av grisfötter och pil-
grimsmussla.

Blixtsnabb fiskmarknad
Palamós är en fiskestad med en be-
römd fiskmarknad. Där kan man 
dagligen uppleva den blixtsnab-
ba auktionen. På ett rullande band 
kommer korgar med havets läck-
erheter. När korgen stannar på en 
våg och vikten anges, startar ned-
räkningen från ett högt kilopris som 
raskt sjunker och den som trycker 
på knappen först får fångsten. Just 
denna dag går Tonis favoritkräftor 
för cirka 39 € per kilo till grossister-

na. På konsumentmarknaden i 

vetenskapreportage
opinionintervju

resorveckans BildHelg

text och Foto roBert harju-jeanty

1 COsta bRava. Calella de 
Palafrugell är en av de mest 
pittoreska städerna på den 
nordliga katalanska medelhavs-
kusten.

2 HavsKRÄftOR. De ende-
miska kräftorna från Palamós 
går för 54 € per kilo på konsu-
mentmarknaden.

3 GasPatXO. Den kalla soppan 
serveras med havsräkor, kaviar 
och olivoljesorbet på restau-
rangen Rincón de Diego.

4 GeNeRatIONssKIfte. 
Stjärnkocken Joan Bosch har i 
år gett över ansvaret för köket 
till sin son Arnau Bosch. 

5 flaMbeRING. Fiskfiléer 
tillreds vid bordet på Hisop, en 
Michelinkrog i Barcelona. 

6 desseRt. Minimandarin. 
Katalansk nouvelle cuisine à la 
Calèndula. 

1

2

3

4

5

6
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La ville médiévale de Gérone, où des épisodes de la série culte Games of Thrones ont été tournés, a des faux airs de Florence,  (PHOTOS DNA - PHILIPPE DOSSMANN)

À l’ombre de Barcelone, la lumi-
neuse capitale chère à Gaudí, les
territoires de la Catalogne sont
riches de leur diversité. Et si la

ville-monde prend beaucoup de place – et 
arrive à tenir tête à sa rivale Madrid, ce 
dont on s’enorgueillit dans toute la Catalo-
gne –, on n’en cultive pas moins ses spéci-
ficités locales.
L’escapade catalane peut démarrer à Géro-
ne, la médiévale. Une ville à taille humai-
ne – 100 000 habitants – que le National 
Geographic inscrit parmi les dix sites mon-
diaux où se rendre au printemps. Pour se 
laisser surprendre d’abord par les vieilles 
pierres dans le call – le quartier juif chargé 
d’histoire (un musée y décrit la vie, au 
Moyen-Âge, d’une des plus importantes 
communautés de tout l’occident méditer-
ranéen).
Pour s’enfoncer ensuite dans les ruelles 
étroites et anciennes, et atterrir dans les 
bains arabes du XIIe siècle. Avant de se 
retrouver sur les marches de la cathédrale,
dont la nef gothique est la plus grande du 
monde. Les studios de cinéma hollywoo-
diens n’ont pas été insensibles à son char-
me puisque plusieurs épisodes mar-
quants de la série Games of Thrones 
(Fantasy médiévale) ont été tournés dans 
les décors de Gérone.
Les amateurs du modernisme de Gaudí 
trouveront son concurrent Rafael Masó 
qui prend le contre-pied de l’architecte de 
la Sagrada familia. Il offre à Gérone un 
néoclassicisme : le Noucentisme – qui naît
du substrat idéologique catholique, catala-
niste et conservateur – et qui se fond sans 
heurts dans le décor médiéval de la ville. 
Usines, immeubles, hôpitaux, écoles, sor-
tent de terre sous son impulsion. On peut 
visiter la Casa Maso, qui donne sur la riviè-
re – le ryu Onyar – (c’est l’immeuble blanc 
sur la photo du haut), pour découvrir l’es-
prit de ses œuvres.

Côté gastronomie, les frères Roca sont des 
vedettes internationales : El Celler de Can 
Roca a été élu deux fois meilleur restau-
rant du monde, par The Restaurant maga-
zine. Et Jordi Roca, l’un des deux frères aux
manettes, a été élu meilleur pâtissier du 
monde. Sa pâtisserie, en cœur de ville, a 
des allures de Charlie et la Chocolaterie : 
elle propose notamment des compositions
de parfums élaborés avec soin, que l’on 
déguste dans une poche briochée chaude.
Cap ensuite vers Palafrugell et ses trois 

annexes qui donnent sur la mer : Calella, 
Tamaria et Llafranc. Les petites plages et 
les chemins sous les pins parasols sont 
autant de cartes postales. Cette Costa Bra-
va-là – qui signifie sauvage – va séduire 
jusqu’aux Barcelonais eux-mêmes qui y 
ont leurs habitudes, loin de la capitale.
On terminera à Castello d’Empuries : avec 
sa basilique – dont les pinacles du retable 
d’albâtre ont servi de modèle à Gaudí pour 
les flèches de la Sagrada Familia. Avec aus-
si sa superbe baie des Roses, entourée de 

parcs naturels, dont celui du cap de Creus, 
avec ses criques aux eaux cristallines. On y
trouve aussi deux sites archéologiques 
grecs et romains, de renommée mondiale :
Emporion et Rhode. Enfin, les plus sportifs
y trouveront aussi leur bonheur à Empu-
riabrava, où se situe la plus grande marina
d’Europe (7 000 habitants) – qui s’est ins-
pirée des modèles en Floride. Tous les 
sports nautiques y sont pratiqués. Et c’est 
un des spots cultes de parachutisme. R

PHILIPPE DOSSMANN

ESPAGNE

Visages de Catalogne

La tradition de la tour humaine, ici à Figueres, est l’emblème de la valeur 
cardinale de la Catalogne : la solidarité.

Les petits coins de paradis de la Costa Brava, comme dans la baie de Llafranc, 
sont aussi le refuge des citadins Barcelonais…

Barcelone, la cosmopolite, est son phare. Mais la Catalogne a plus d’un atout dans sa manche : sa culture 
et ses paysages d’une grande diversité. Elle se déguste comme sa cuisine : entre mer et montagne. De 

Gérone aux rivages bleutés de la Méditerranée, plongée dans l’arrière-pays de la Costa Brava.

DALI SUPER-STAR DANS SON THÉÂTRE-MUSÉE DE FIGUERES

Q L’empreinte de Dali en Catalogne est 
de plus en plus prégnante. Pas un guide 
touristique où il n’est pas question du 
triangle dalinien : sur un territoire de 
40 km, les communes de Púbol, Portlligat 
et Figueres offrent un concentré de la 
trajectoire d’un artiste au rayonnement 
international, mais totalement lié à son 
territoire. Tout y est : ses musées, le 
paysage, la lumière, l’architecture, 
l’orographie, les coutumes, les légendes, 
la gastronomie… Autant d’aspects pour 
comprendre l’œuvre et la vie de l’artiste à 
la moustache, empruntée à Velasquez. Et 
aussi une porte d’entrée à un univers 
multiple de sensations et d’expériences 
subjectives pour les visiteurs. 
On y trouve le château de Gala, sa muse, 
à Púbol – un château médiéval dont il a 
racheté la propriété et le titre (marquis). 
Où il a pu donner libre cours à son 
imagination et faire de sa muse, Gala, 
« la reine d’un château ». On trouve dans 

le parc des éléphants aux « pattes 
arachnéennes », mais aussi la Cadillac 
de Gala (Dali n’a jamais eu le permis), ou 
encore sa piscine avec bustes du 
compositeur Wagner. On ira ensuite à la 
Maison-Musée Dalí de Portlligat, à 
Cadaqués, où l’on découvrira la 
résidence-atelier du peintre, avec ses 
meubles et ses objets personnels. 
Enfin le théâtre-musée Dalí de 
Figueres, où l’on peut apprécier une 
collection d’œuvres surréalistes, et ses 

bijoux tout aussi surprenants - comme 
celui du cœur royal (1953) qu’un 
mécanisme fait palpiter au rythme d’un 
cœur humain. En ville, à Figueres, chez 
les Duran, restaurateurs de père en fils, 
Dali avait sa table prête les jeudis : « Il 
aimait les plats comme la tête de veau et 
les abats », raconte Lluis Duran, 74 ans 
(voir ci-contre), qui a été marqué, enfant, 
par son côté excentrique, mais proche du 
peuple. Qui le lui rend bien aujourd’hui. R

PH.D.

Le surprenant théâtre-Musée de Dali à Figueres, qui est aussi son mausolée.

Le « triangle dalinien » est un 
passage culturel obligé en Catalo-
gne : il s’agit des lieux de vie et de 
travail de Salvador Dali, artiste 
phare du surréalisme.

focus

PALAMOS
Pêche miraculeuse

LE PORT DE PÊCHE de 
Palamos a été créé en 1277 
par le roi Pere II pour détenir 
une enclave stratégique au 
nord de Barcelone, dans sa 
lutte pour dominer la 
Méditerranée. Les activités 
commerciales, touristiques 
et gastronomiques se 
retrouvent aujourd’hui sur 
un même site. La halle et le 
marché aux poissons se 
partagent l’espace avec le 
musée de la pêche, qui 
ravira les amateurs : ils 
seront incollables sur les 
différentes ressources de la 
mer, pêchées au fond 
(poissons dits blancs comme 
la lotte, la morue) ou en 
surface (les bleus, plus 
aérodynamiques et gras, 
comme le maquereau ou 
l’anchois).
S’y ajoute l’Espai del Peix, 
l’espace gastronomique, 
destiné à l’étude des façons 
de préparer le poisson, selon 
la tradition marine. On peut 
assister à des ateliers, des 
show-cookings et déguster 
des plats typiques autour du 
poisson.
On y déguste la recette de la 
« coca de recapte », une 
pissaladière locale avec 
anchois, qui est répertoriée 
dans le livre de recettes 
médiéval catalan Sent Sovi 
en 1326. On y goûtera aussi 
des Rossejat de fideos 
(vermicelles rissolés). Et les 
fameuses crevettes rouges – 
succulentes – vendues 
comme « les meilleures au 
monde ». Il en coûte environ 
1 € par crevette. R

PH.D.

À côté du musée de la 
pêche, la halle aux poissons 
à Palamos mérite le détour.

PRATIQUE
Pour préparer
son voyage
- Office du tourisme de Catalogne 
www.catalunyaexperience.fr - 
www.catalunya.com - 
info.act.fr@gencat.cat
- Gérone : Patronat Turisme Costa 
Brava Pirineu de Girona : 
http://fr.costabrava.org/et leur 
partenaire transport depuis 
Paris : www.vueling.com. À noter 
que des vols sont proposés vers 
Gérone depuis Baden-Baden, ou 
vers Barcelone depuis Bâle.
- Côté réseaux sociaux : Facebook 
CatalunyaExperience - Twitter : 
CatalunyaFR - #MaCatalogne - 
#CatalunyaExperience
Tourisme en Espagne 
www.spain.info 
twitter.com/espagneenfrance - 
@EspagneenFrance
www.facebook.com/spain.info.fr -
@spain.info.fr et 
www.instagram.com/spain/

Salvador Dali avait ses 
habitudes chez Lluís Duran, 
restaurateur à Figueres.
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COMUNICACIÓ  
I PREMSA
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NOTES DE PREMSA

BUTLLETINS PROFESSIONALS
AMB 104 NOTÍCIES

RODES DE PREMSA 

ARTICLES I 
REDACCIONALS PROPIS

ENTREVISTES A MITJANS  
DE COMUNICACIÓ 
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PREMIS G!

XII Premi G! Josep Pujol i Aulí a la Tasca 
Professional a Josep Maria Molist i Codina 

XII Premi G! Xiquet Sabater al Projecte Empresarial 
a la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona

VI Premi G! Especial Jordi Comas i Matamala a les 
estacions d’esquí del Pirineu de Girona 

III Premi G! Especial Juli Soler i Lobo al col•lectiu de 
la Cuina de Sils

XII Premi G! de Comunicació Turística de les 
Comarques Gironines en la categoria de mitjans 
escrits al periodista Paul Richardson pel reportatge 
publicat al diari britànic Financial Times Weekend

12a edició 
250 assistents  
del sector turístic gironí 

VI Premi G! de Comunicació Turística de les 
Comarques Gironines en la categoria de mitjans 
digitals a la periodista Carola Faber per la col•lec-
ció d’articles publicats a la revista digital alemanya 
Kulinariker

II Premi G! de Comunicació Turística de les 
Comarques Gironines en la categoria de mitjans audi-
ovisuals digitals al productor Emiliano Bechi Gabrielli 
pels vídeos publicats al canal YouTube de Lonely 
Planet

VIII Premi G! de Recerca Yvette Barbaza al treball de 
recerca L’impacte econòmic del cicloturisme de carre-
tera a les comarques de Girona, de Maria Belén Malina 
i Tomás Rodríguez.

/ 57
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SUPORT A  
PROFESSIONALS 
PROGRAMA «TURISME  
360º» DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL 

VISITES COMERCIALS  
AL SECTOR 

14 tallers presencials amb l’assistència de 445 
professionals.

Més d’un centenar de visites a entitats i empreses 
turístiques (allotjaments, restaurants, agències re-
ceptives, empreses d’activitats, consells comarcals i 
ajuntaments), amb la incorporació d’una trentena de 
noves entitats i empreses als clubs de màrqueting de 
producte arran de les visites comercials i, principal-
ment, de la creació del Club de Turisme Esportiu.
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ATENCIÓ  
AL VISITANT
OFICINA DE TURISME DE  
L’AEROPORT GIRONA-COSTA BRAVA 
Durant el 2017, l’Aeroport Girona-Costa Brava va 
rebre 1.946.637 passatgers, xifra que representa 
un 14,5 % més que el 2016, i l’ocupació dels vols va 
augmentar un 0,2 %. En conseqüència, a l’Oficina 
de Turisme de l’aeroport es van atendre 41.392 
consultes, un 5 % més que en l’exercici anterior. 

La procedència dels visitants va lligada a les 
destinacions programades per les companyies 
aèries (Ryanair, Transavia, Pobeda Airlines i Jet2). 
Per nacionalitats, els turistes britànics (24 %) 
ocupen la primera posició, seguits pels alemanys 
(15 %) i els italians (13 %).  

El 2017, un 89 % dels usuaris de l’aeroport van 
arribar a la destinació per motius relacionats amb 
les vacances; un 2,5 %, per altres activitats d’oci 
(shopping, esdeveniments...); el 2,2 % ho van fer 
per motius familiars, i un 2 %, per negocis. Un 38 
% viatjaven en parella; un 24 %, sols; un 18 %, en 
família, i un altre 16 %, en grup. Cal remarcar la 
celebració d’esdeveniments culturals, esportius i 
congressuals a la destinació, que van incrementar 
el nombre de consultes a l’Oficina de Turisme. 

En l’àmbit de la gestió de l’Oficina de Turisme, 
destaquen la recertificació “Q” de qualitat turística 
pel compliment dels requisits de la Norma UNE 
14785, i les tasques comercials desenvolupades en 
relació amb la reserva de serveis turístics i la venda 
de publicacions. 
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DIFUSIÓ DE  
MARCA, PUBLICITAT,  
FONS FOTOGRÀFIC  

2 – 4 juny 
Girona

El festival
de la bicicleta
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Descobreix la Costa Brava  
i el Pirineu de Girona a través 

dels nostres festivals 

Viu l’experiència!
www.costabravagironafestivals.com

PUBLICITAT

Publicació d’imatges gràfiques en mitjans de 
comunicació escrits i digitals de Catalunya, l’Estat 
espanyol i Europa: El Punt Avui, Diari de Girona, 
Pànxing Pirineus, diari Ara, La Vanguardia, 
setmanari Empordà, Què Fem?, Descobrir, 
Experiències Descobrir, Cuina, El Mundo de los 
Pirineos, Presència, Gidona, Hora Nova, InfoLloret, 
Girona Gastronòmica, revista Esports d’Hivern, 
La Biblia del Outdoor, Mira’m, Amante Magazine, 
revista Publintur, Economía 3, Cap Catalogne, 
Empordà Guia, Top Girona, CRAE, Weekend, PGA 
France, El Nou de l’Empordà, Colors, Suplement 
Transfronterer.

Publicació d’imatges gràfiques en catàlegs: Costa 
Brava Hotels de Luxe, Costa Brava Verd Hotels, 
Costa Brava Excellence, Girona Territori d’Estrelles 

CAMPANYES DE PUBLICITAT GENÈRICA 

i Girona Gastronòmica, i a les guies Guia Oficial 
de Estaciones de Esquí, MITT, All Inclusive, 
Annex Tour i Tez Tour.

Campanya digital específica amb Kamaleon, 
Hola.com, Enderrock, Comunicatur.info, 
Autopromo diari Ara i Sports International AB.
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Acords publicitaris amb les emissores del Grup 
Godó (RAC1 i RAC105) i el Grup Flaix (Ràdio 
Flaixbac).

Catalunya Ràdio programa en directe des de Girona 
El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.

Campanya de ràdio i televisió genèrica amb Canal 
4 de Mallorca.

Insercions gràfiques, falques i mencions radiofòniques, 
així com anuncis a televisió i bustiada, de la segona 
edició del Som Cultura, la tercera edició del festival 
Ennatura’t i la quarta edició del festival Vívid. També 
es van utilitzar diverses plataformes per divulgar esde-
veniments de CBG!Festivals i la campanya de neu a les 
estacions d’esquí del Pirineu de Girona 2016-2017.

CAMPANYES EN  
MITJANS AUDIOVISUALS  

CAMPANYES MULTIPLATAFORMA PER 
A ESDEVENIMENTS PROPIS  

Consulta l’agenda d’activitats

somcultura.com #culturaidentitat

SOM
CULTURA
El Festival de les experiencies culturals

COSTA BRAVA I PIRINEU DE GIRONA
Novembre 2017
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Presència, amb continguts sobre la Costa Brava i el 
Pirineu de Girona, fotografies, vídeos i bàners, als 
portals de viatges: 
www.minube.com
www.tripadvisor.com
www.logitravel.com 
www.monnuage.com

Presència de continguts, fotografies, vídeos i bàners 
dels operadors DER Touristik, Locatur, Tez Tour, Coral 
Travel, Jet2holidays i Ryanair.

CAMPANYES DE COMÀRQUETING AMB PORTALS 
I COMPANYIES OPERADORES DE VIATGES 
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DIFUSIÓ AMB COMPANYIES AÈRIES

AMB RYANAIR: 
presència al web www.ryanair.com de bàners 
i destacats de la Costa Brava, Girona i l’oferta 
cultural, enogastronòmica i vacacional de la 
destinació. Promoció de continguts audiovisuals 
a les xarxes socials de la companyia i enviament 
de butlletins informatius a la seva base de dades. 
Publicitat al fuselatge de vuit aeronaus.

Els acords comercials establerts amb tres 
companyies aèries —Ryanair, Jet2 i Pobeda— i 
amb dos operadors turístics que disposen de vols 
xàrter —Rainbow Tours i Sundio Group— inclouen 
contraprestacions publicitàries, amb l’aparició de 

les marques i els productes turístics de la Costa 
Brava i el Pirineu de Girona en suports com ara 
webs oficials i bàners i amb la seva difusió en xarxes 
socials, revistes de bord, butlletins informatius i el 
fuselatge de les aeronaus.

AMB JET2: 
presència de bàners de la Costa Brava al web  
www.jet2.com i també al web de l’operador turístic 
www.jet2holidays.com. Inserció de bàners en 
espais cedits de la companyia en cercadors com 
ara TripAdvisor, Sky Media, Media IQ, Skyscanner 
i Teads. Promoció de continguts audiovisuals a 
les xarxes socials de la companyia i enviament 
de butlletins informatius a la seva base de dades. 
Promocions i anuncis a les cadenes de televisió 
ITV2, ITVBe, Sky, Channel 4 i Channel 5. Inserció 
de fotografies en panells publicitaris a les ciutats de 
Newcastle, Leeds, Manchester i Glasgow. Publicitat 
al fuselatge d’una aeronau.
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AMB POBEDA: 
presència preferent al web www.pobeda.ru com a 
col·laboradors i a través de bàners. Presència de la 
marca en els processos de compra i facturació dels 
bitllets de la companyia. Promoció de continguts 
audiovisuals a les xarxes socials de la companyia 
i enviament de butlletins informatius a la seva 
base de dades. Publireportatge a la revista Flight 
Magazine.

AMB RAINBOW TOURS: 
presència de bàners de la Costa Brava al web 
www.r.pl i difusió de contingut audiovisual a les 
xarxes socials de la companyia. Promocions als 
portals web de diversos mitjans de comunicació: 
www.gazeta.pl, www.onet.pl, www.interia.pl i  
www.wp.pl.  

AMB SUNDIO GROUP: 
enviament de butlletins informatius a la base de 
dades de la companyia
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FONS FOTOGRÀFIC 
Banc d’imatges digital: 
http://fotos.costabrava.org

Ingrés de 2.765 noves imatges d’alta resolució i qua-
litat per completar l’arxiu de  21.773 fotografies.

A més, es van encarregar quatre sessions temà-
tiques fotogràfiques (Cultura i Identitat, Unique 
Premium, Salut i Benestar, i Golf), es van aten-
dre 220 peticions d’imatges i es van cedir 2.329 
fotografies.

La plataforma digital http://fotos.costabrava.org 
va enregistrar 5.696 descàrregues i es van fer 95 
usuaris nous.
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Fotògrafs: 
Àlex Gosteli, Martí Artalejo,  Honza Zak, Sergi Ferrés, Xènia Gasull, Francesc 
Lladó, Pere Duran, J. Gallego, Javi Cabrera, Diego Espada, Jordi Roca Barros, 
Mònica Quintana

Fotos cedides per: 
Arxiu d’imatges PTCBG, Girona FC, Lloret Turisme, Sons del Món, Sea Otter, 
PWA, Espai Carmen Thyssen, Sant Feliu de Guíxols, Girona Enjoy Sports.  

Dipòsit legal:
GI 823-2018
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