
Turisme i mobilitat sostenible en zones de muntanya



Moderador
Notas de la presentación
Els efectes de la posta en marxa de la xarxa seran el manteniment i la preservació del medi, la millora de les rendes locals, la creació d’oportunitats laborals i d’activitat empresarial, l’aparició de nous fluxos turístics sensibilitzats amb els valors de la idiosincràsia local, l’equilibrament de la hiperfreqüèntació turística, la desestacionalització de la demanda i el posicionament de les comarques com a destinacions ecològiques, de qualitat ambiental i paisatgística.

http://ca.itinerannia.net/itinerannia/el-video-ditinerannia/
http://ca.itinerannia.net/itinerannia/el-video-ditinerannia/


La senyalització horitzontal consisteix en marques 
rectangulars de 10x3 cms. Que podeu trobar al llarg de tots 
els camins de la xarxa

Model
suís

Moderador
Notas de la presentación
Cal dir que el projecte ja compta amb un manual de senyalització i un manual de manteniment, que permet aplicar-ho a altres territoris.



SENYALITZACIÓ VERTICAL 
En els creuaments de camins, s’indica la direcció en els municipis més 
propers a menys de 6 hores.

IDENTIFICACIÓ DE LA XARXA

Coordenades UTM 

Nivell de 
dificultat



SENYALITZACIÓ PUNTA VERDA 
El manual preveu la incorporació de rutes al voltant de les 
poblacions en forma d’itinerari, en aquests casos el que es 
marcarà seràn elements d’interès, elements 
patrimonials...segons la necessitat de cada municipi.

ITINERARIS AL VOLTANT DE LES POBLACIONS



CARTELLERES INFORMATIVES

Situades a cada població.
Tenen dues cares:
Cara 1. Lloc on esteu situats i
uns 9 kms. al vostre alrededor.
I petit mapa de localització.
Cara 2. Mapa de cada
comarca amb llegenda dels
símbols de com seguir la
xarxa i els principals serveis
de la comarca



PROMOCIÓ DE LA XARXA DE 
SENDERS

Públic
prescriptor

Públic
usuari

Agents
turístics

Turista 
actual i 

potencial



Prescriptors

Atenció a famtrips, Blogtrips i workshops

Portfoli de productes segmentats: el senderisme no és l´únic motiu del 
viatge, segmentació segons gustos de consumidors, combinat amb 
activitats

Cursos de formació propis per prescriptors i intermediaris

Participació en formacions de prescriptors i intermediaris

Propostes de productes “ a mida” per a agències i touroperadors

SUPORT A LA COMERCIALITZACIÓ 



MAPES CARTOGRÀFICS 1:50.000

S’han editat mapes cartogràfics amb l’editorial Alpina 
per cada una de les comarques

Públic
usuari



PROPOSTES D’ITINERARIS

Més de 50 propostes d’itineraris editades en paper 

Disponibles a les oficines de turisme

Es poden imprimir també des del web 
itinerannia.net, també amb idiomes

També a les webs turístiques de cada comarca

Públic
usuari



PROPOSTES D’ITINERARIS

Itineraris  desenvolupats pels municipis 

Col.laboració en el desenvolupament del projecte tècnic i 
promoció  a través de totes les accions que es fan des del 
projecte: 

Llançà :6 itineraris

Capmany: 1 itinerari 

Sant Joan les Fonts: 2 itineraris

Vall de Bianya: 4 itineraris

En projecte:

9 municipis de la Garrotxa- 21 itineraris (pla de foment)

17 municipis del Consorci Salines Bassegoda

Públic
usuari



PROPOSTES D’ITINERARIS

Incorporació d’iniciatives de senderisme

de les comarques: Exemple Camins de ronda
S’incorporaran com a propostes d’itineraris al web  tots els
itineraris de l’Alt Empordà del folletó de promoció dels
camins de ronda editat pel Baix i l’Alt Empordà:

1. De la platja gran de Portbou a la de Colera

2. Del port de Colera a la cala del port Joan

3. De Garbet a la platja del port de Llançà

4. De la platja de la Farella a la platja del Port de la Selva

5. De Cala Tamariua a Cala Fornells

6. De la platja gran de Portlligat al far del Cap de Creus

7. De la platja de Cadaqués al far de cala Nans

8. De cala Jòncols a cala Calitjàs

9. De cala Montjoi a la punta de l’Almadrava

10. De la platja de l’Almadrava al far de Roses

11. De Sant Martí d’Empúries a la platja de 

l’Escala

12. De la platja de Riells a l’Illa Mateua

Públic
usuari



PÀGINA WEB
www.itinerannia.net 

Públic
usuari

http://www.itinerannia.net/
http://www.itinerannia.net/


XARXES SOCIALS

Públic
usuari

https://www.facebook.com/itinerannia
https://www.facebook.com/itinerannia
https://www.flickr.com/people/itinerannia_ripolls_garrotxa_alt_emporda_xarxa_senders_red_senderos_reseau_de_sentiers_network_of_paths/
https://www.flickr.com/people/itinerannia_ripolls_garrotxa_alt_emporda_xarxa_senders_red_senderos_reseau_de_sentiers_network_of_paths/
http://iconosquare.com/tag/itinerannia%23/list
http://iconosquare.com/tag/itinerannia%23/list
https://www.youtube.com/user/Itinerannia
https://www.youtube.com/user/Itinerannia


APLICACIÓ PER MÒBILS

Públic
usuari



ADHESIUS AMB QR PER PROMOCIONAR 
L’APLICACIÓ  PER A  DISPOSITIUS MÒBILS

Col.locació de l’adhesiu a les
cartelleres de tota la xarxa

Enviament d’adhesius a
establiments i oficines de
turisme

Públic
usuari



Públic
usuari

NOVETAT: APLICATIU PER MÒBILS

APP ITINERÀNNIA     



L’impacte econòmic dels viatges 
organitzats per operadors 

ESTUDI 2013

La despesa dels turistes/clients que estem analitzant pernocten 
en aquests territoris en els períodes de baixa ocupació: entre 
setmana, mesos de tardor i de primavera...per quantificar la 
desestacionalització turística que suposa el projecte

Aquest estudi revela l’impacte ecònomic només els productes 
venuts a través d’operador o agències receptives a 
clients/turistes internacionals

S’han indenitificat 91 productes comercialitzats per 37 operadors

8 països que operen a la zona: França, Alemanya, Regne Unit, 
Holanda, Bèlgica i des d’aquest 2013  Noruega, Suècia i Estats 
Units.



L’impacte econòmic dels viatges 
organitzats per operadors 

ESTUDI 2013

Import estimat a 
partir del preu dels 

paquets turístics 
analitzats

Import 
estimat en 

despesa 
alimentació

(9,59%)

Import estimat
despesa en 

comerç i 
compres

(15%)

Import estimat total

91 productes 
– senderisme 2.619.508 € 251.211€ 392.926 € 3.263.645 €

L’increment productes de senderisme que transcorren per 
camins d’Itinerànnia ha estat notable, dels 36 productes que es 
comercialitzaven a través d’operadors a finals de l’any 2008 es 
va passar a 63 a finals de 2012 i a final de 2013 se n’han 
identificat 91. Un creixement del 30%

Primeres dades estudi 2014 (s’està fent)
Els 91 productes de l’any passat, han passat a 138 productes 
65 operadors



CONSELL DINAMITZADOR

Comissió permanent

COMISSIÓ 

POLÍTICA

TAULA DE 
CONCERTACIÓ

TAULA DE 
CONCERTACIÓ

Creixement i evolució d’usuaris de la 
xarxa

Hi ha molts altres usuaris de la xarxa de senders: els que 
s’organitzen el viatge pel seu compte, els turistes de proximitat 
que no fan viatges per caminar però utilitzen alguns camins de 
la xarxa i   altres usuaris són la població local

Dades de mesura:

Nombre de mapes venuts  any 2014: 2.750mapes 
Segons estudis existents realitzats per l’editorial Alpina, per cada mapa 
venut caminen 25 persones. 

Estimació: 68.750 persones han caminat 
per algun tram de la xarxa de senders.



CONSELL DINAMITZADOR

Comissió permanent

COMISSIÓ 

POLÍTICA

TAULA DE 
CONCERTACIÓ

TAULA DE 
CONCERTACIÓ

Creixement i evolució d’usuaris de la 
xarxa

Un altre dels indicadors que utilitzem per analitzar l’evolució 
d’usuaris és l’increment de visites al web:

L’increment de visites al web de l’any 2013 respecte a 2012 va 
ser d’un 32%

L’increment de 2014 respecte a 2013 (fins 5 de 

novembre) és de gairebé un 13,33%, amb 133.180 
visites 



CONSELL DINAMITZADOR

Comissió permanent

COMISSIÓ 

POLÍTICA

TAULA DE 
CONCERTACIÓ

TAULA DE 
CONCERTACIÓ

Propostes d’itineraris i facebook

Aquest apartat ha tingut  54.176 visites durant el 2014

La promoció d’aquestes rutes es fa a més a través de facebook. 

Actualment tenim  978 m’agrada. A les rutes que posem setmanalment 
tenim una mitjana de 270-300 visites

L’aplicació de mòbil fins a final de 2014 va tenir  2.600 baixades

Creixement i evolució d’usuaris de la 
xarxa
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