
  L’experiència consisteix en...
Un nou programa d’activitats per a famílies, grups i particulars a la Garrotxa, per a donar a conèixer la producció artesanal i agroalimentària de          la 
comarca, els seus canals curts de comercialització i la promoció de l’associacionisme entre productors, elaboradors i restauradors de la Garrotxa. Aquest 
primer any, el programa ofereix visites a productors agroalimentaris i realització de tallers amb artesans, i en futures edicions es pretén relacionar altres actors 
del sector agroalimentari i artesanal local. El programa està coordinat i organitzat per l’empresa TOSCA, Serveis d’Educació i Turisme, sl i compta amb el 
suport del Centre per a la Sostenibilitat Territorial, Alba Sud, integració i comunicació per al desenvolupament i Turisme Garrotxa. 

     Per aconseguir…
        Promocionar els productes artesanals i agroalimentaris locals, produïts a 

la Garrotxa a través d’un ús turístic responsable  a un públic familiar de 
proximitat,  per recolzar i afavorir el consum dels productes de 
proximitat a través de la difusió dels canals curts de comercialització, 
beneficiant als productors i elaboradors locals, restauradors de la 
comarca i als consumidors. Difondre entre la població de proximitat dels 
beneficis socials, ambientals i econòmics de la producció i el consum 
local.

TOSCA, Serveis Ambientals, d’Educació i Turisme
properaparada@tosca.cat

   Transforma el  territori perquè...
Vol iniciar a la Garrotxa una proposta turística amb la voluntat que el turisme sigui un 
vehicle per a la promoció i potenciació de les explotacions familiars agroalimentàries i 
artesanals i dels productes que elaboren. Per tant, no es tracta d’impulsar qualsevol tipus 
de turisme rural, ni de posar al servei de l’activitat turística les empreses 
agroalimentàries, sinó al contrari, fer servir els serveis turístics per potenciar i beneficiar 
aquestes explotacions i la seva producció. 
I alhora, es vol donar a conèixer una identitat territorial de referència a través d’activitats 
turístiques interrelacionades amb el teixit socioeconòmic i la cultura d’un determinat 
territori.

    Valorem l’experiència...
Com el programa és de nova creació, no podem aportar cap valoració objectiva 
amb dades de participació, però el que sí que podem comentar és la il·lusió i 
motivació per part dels productors i dels impulsors del programa per a que 
aquest nou projecte sigui satisfactori per a tothom.

     Els recursos utilitzats són...
Per aquest primer programa d’activitats comptem amb la col·laboració de 4 
artesans (tèxtil, vidre, ceràmica i cosmètica natural), 3 ramaders i 5 agricultors 
ecològics amb els que s’ha concretat un calendari, de febrer a juny del 2013, 
que ofereix 13 activitats d’una durada de 2,5 hores en dies de cap de setmana. 
Els tallers artesanals es realitzen dissabtes
per la tarda i les visites a explotacions
agroalimentàries, els diumenges pel matí. 
I per a grups organitzats s’ofereix la
possibilitat de concertar les activitats
en altres dates, segons disponibilitat. 

Propera Parada 

Girona, 23 i 24 de febrer de 2013

Més informació: www.tosca.cat 


