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La Selva es promocionarà a través dels 
Castells de Frontera, dels Remences i 
posarà en valor l’imaginari al voltant 
bruixes, bandolers, pirates i corsaris, 
indians i íbers i romans 

 

 El conseller Huguet, acompanyat del director dels serveis 
territorials del Departament a Girona, David Mascort, ha signat 
avui protocols de col·laboració amb 12 municipis de la 
comarca de la Selva per promocionar els recursos turístics 
intangibles de la comarca.  

 

 El conseller ha completat la visita a Hostalric amb la 
inauguració de la Fira GastroArt, una fira monogràfica 
d’Artesania Catalunya, centrada en artesania gastronòmica 
que aposta per potenciar la presència dels productes de 
qualitat i dels productes de proximitat. 

 

 Així mateix, a Cassà de la Selva, el conseller ha presentat les 
rutes electròniques de les Vies Verdes de Girona. Aquesta 
iniciativa desenvolupa un sistema electrònic, multimèdia i 
portàtil de guiatge i d’interpretació del patrimoni.  

 
Dissabte, 25 de setembre de 2010.— La Selva es promocionarà a través dels 
Castells de Frontera, dels Remences i posarà en valor l’imaginari al voltant bruixes, 
bandolers, pirates i corsaris, indians i íbers i romans. Així ha quedat formalitzat avui a 
l’Ajuntament d’Hostalric pel conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep 
Huguet, que acompanyat del director dels serveis territorials del Departament a 
Girona, David Mascort, ha signat amb els consistoris d’Amer, Arbúcies, Blanes, 
Breda, Caldes de Malavella, La Cella del Ter, Hostalric, Lloret de Mar, Osor, Santa 
Coloma de Farners, Sant Hilari Sacalm i Tossa de Mar sengles protocols de 
col·laboració per a la promoció dels seus recursos turístics intangibles. 

Amb aquesta signatura, el Departament assenta les bases de la col·laboració amb el 
món local de comarca per impulsar accions vinculades als recursos identificats en 
aquesta zona pel Pla i el Catàleg de Recursos Intangibles de Catalunya. El Pla i el 
Catàleg identifiquen a Arbúcies, Breda, Hostalric, Lloret i Tossa el recurs intangible 
vinculats als Castells de Frontera, en el context del Naixement de Catalunya. Així 
mateix, localitzen a Amer i Arbúcies el recurs al voltant dels Remences, en el context 
de l’esplendor medieval. Dins la temàtica de la Catalunya Rebel (1500-740), el Pla i 
el Catàleg situen a Sant Hilari Sacalm i Santa Coloma, l’imaginari al voltant de 
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bandolers; a Lloret i Tossa, l’intangible associat a pirates i corsaris i a Arbúcies i Sant 
Hilari Sacalm l’imaginari vinculat a la bruixeria.  
 
Amb els protocols signats avui a Hostalric ja són prop d’un centenar els municipis 
que han subscrit acords de col·laboració per a la promoció dels respectius recursos 
intangibles.  
 
El conseller ha completat la visita a Hostalric amb la inauguració de la Fira GastroArt, 
una fira monogràfica d’Artesania Catalunya, centrada en artesania gastronòmica que 
aposta per potenciar la presència dels productes de qualitat i dels productes de 
proximitat. Posteriorment, el conseller s’ha traslladat a Cassà de la Selva, per 
presentar les rutes electròniques de les Vies Verdes de Girona. Un sistema 
electrònic, multimèdia i portàtil de guiatge i d’interpretació del patrimoni, que 
compleix una doble funció; guiar al visitant, mitjançant el sistema GPS, i interpretar 
en llenguatge multimèdia el patrimoni que es troba en aquests itineraris. 
 
 

 El patrimoni dels Castells de Frontera a Arbúcies, Breda, Hostalric Lloret 
de Mar i Tossa de Mar 

 
El recurs intangible vinculat als Castells de Frontera, és el que compta amb una 
major presència a la comarca de la Selva. Segons el Pla i el Catàleg de Recursos 
Turístics Intangibles, els municipis d’Arbúcies, Breda, Hostalric, Lloret de Mar i Tossa 
de Mar comparteixen aquest recurs intangible que es contextualitza en l’època del 
Naixement de Catalunya, en el període que va del 700 al 1200. 
 

 Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma de Farners, Arbúcies, Lloret i Tossa: 
l’imaginari al voltant de bruixes, bandolers, pirates i corsaris  

 
En el context de la Catalunya Rebel (1500-1740), el Pla i el Catàleg de Recursos 
Turístics Intangibles situen en diferents municipis de la comarca una nodrida sèrie de 
recursos intangibles que comparteixen època. Així, a Sant Hilari Sacalm i a Santa 
Coloma de Farners es localitzen intangibles al voltant de les històries i llegendes 
sobre bandolers i la Guerra dels Segadors; mentre Sant Hilari i Arbúcies 
comparteixen imaginari al voltant de la bruixeria. De la seva banda, el municipis 
costaners de Tossa i Lloret també comparteixen llegat i patrimoni immaterial vinculat 
als pirates i corsaris.  
 
 

 La petjada dels íbers i romans a Tossa, Lloret i Caldes de Malavella  
 
El Pla i el Catàleg situen en aquests tres municipis intangibles associats a la 
Catalunya dels íbers, els grecs i els romans, en el context que va del 800 aC al 700 
dC. D’acord amb el Pla, a Lloret de Mar se situen intangibles vinculats tant als 
pobladors íbers com als romans, mentre que Caldes de Malavella i Tossa de Mar 
comparteixen llegat deixat pels romans. També a Tossa de Mar, el Pla localitza 
intangibles vinculats al megalitisme, en el context dels Primers Habitants de 
Catalunya.  
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 Els Remences, presents a Amer i Arbúcies  

 
Segons el Pla i el Catàleg de Recursos Turístics Intangibles, en aquests dos 
municipis se situen recursos intangibles associats als Remences, en el context de la 
Catalunya dels Monarques i l’esplendor medieval, situat entre el 1200 i el 1500. 
D’acord amb els protocols signats, el Departament i els municipis s’acorda la 
col·laboració entre les ambdues administracions per a la posada en valor de 
l’imaginari existent en cadascun d’aquests municipis vinculat a aquest episodi de la 
història de Catalunya.  
 
 

 El llegat d’indians, pastors i pagesos a Blanes, Caldes de Malavella i 
Lloret de Mar i Arbúcies, en el context de la Catalunya i la Febre d’Or 
(1875-1950) 

 
Així mateix, l’època corresponent a la Febre d’Or i a l’auge del catalanisme i de 
l’obrerisme (1875-1950), ha deixat una petjada important a la comarca, que el Pla i el 
Catàleg identifiquen com a recursos intangibles a revaloritzar i promocionar. Així, als 
municipis de Blanes, Caldes de Malavella i Lloret de Mar es localitzen els recursos 
intangibles vinculats d’una banda, a la història i el llegat dels indians, i d’una altra, als 
pagesos, pastors i pescadors de l’època.   
 

 Intangibles de la Catalunya actual 
 
El Pla i el Catàleg també identifiquen en diversos municipis de la Selva recursos 
intangibles vinculats a la Catalunya actual. Concretament, als municipis d’Amer i 
Arbúcies situa els intangibles associats al “País de Fets i Tradicions” en el context de 
la Catalunya de la Creativitat i les Llibertats (1980 a l’actualitat). Així mateix, a 
Blanes identifica l’intangible vinculat al “País de la Ciència i la Tecnologia” en el 
mateix context, i a Caldes de Malavella i Cellera de Ter, l’intangible al voltant del 
“País d’Artesania”.  
 
 
El marc: el Pla d’Implementació i el Catàleg de Recursos Turística Intangibles 
de Catalunya 
 
Aquestes actuacions s’emmarquen en el Pla d’Implementació dels Recursos 
Turístics Intangibles de Catalunya, que ha impulsat el Departament i que identifica  
prop de 2.000 recursos intangibles arreu de Catalunya,  tots ells amb potencial de 
ser posats en valor turístic. La realització del Pla i també del Catàleg de recursos 
turístics intangibles de Catalunya s’emmarca en del Pla Estratègic del Turisme a 
Catalunya 2005-2010, que ha impulsat el Departament a través de la Direcció 
General de Turisme, i que és el resultat de tres anys de treball en el qual hi han 
col·laborat diversos equips interdisciplinars i prop una cinquantena d’especialistes.  
 
En aquest sentit, la iniciativa té la voluntat de d’esdevenir un instrument útil, que 
impulsi la creació de productes turístics de referència, que sigui capaç d’integrar les 
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ofertes disperses i consolidar la posició de Catalunya com a destinació turística 
integral de qualitat. D’aquesta manera  es pot multiplicar de forma exponencial 
l’oferta del país en el camp del turisme cultural, tan de cara al turisme domèstic com 
respecte al turisme internacional. El Departament ha editat uns 500 exemplars 
d’aquest Pla, que també es pot consultar a través del web del Departament. 

Fira GastroArt 
 
Acabada la signatura, el conseller Huguet s’ha traslladat a la Plaça dels Bous 
d’Hostalric, per a la inauguració de l’Espai GastroArt. El conseller s’ha mostrat molt 
safisfet de participar en la segona edició d’aquesta fira, que representa una 
“aparador de la gastronomia i l’artesania de la comarca de la Selva”. Així mateix, el 
conseller ha destacat la importància de les fires com a eines a l’abast dels municipis 
com a eina de promoció i de projecció del poble, element de dinamització social i 
comercial, i d’instrument de col·laboració de les entitats i els vilatans. 

Així mateix, ha destacat que la cultura culinària i la gastronomia són un dels 
principals intangibles de Catalunya i representen una oportunitat per al turisme i la 
dinamització socioeconòmica tant pel poble com per a la comarca.  Mostra d’això en 
serà el futur Centre Gastronòmic d’Hostalric, finançat amb un FEDER, que tindrà 
l’objectiu de difondre i exaltar el Patrimoni Gastronòmic Català i que esperem que 
estigui finalitzat la propera primavera. 
 
La fira, organitzada per l’Ajuntament d’Hostalric, compta amb el suport d’Artesania 
Catalunya, organisme dependent del Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa.  
 
Les rutes electròniques de les Vies Verdes de Girona 
 
El conseller ha completat la visita a la zona al municipi de Cassà de la Selva per 
presentar les rutes electròniques de les Vies Verdes de Girona. Les e-rutes 
compleixen una doble funció: d’una banda, serveixen de guia pel visitant, i d’una 
altra, interpreten en llenguatge multimèdia, el patrimoni que es troba en aquests 
itineraris. Es tracta del que es coneix com un itinerari interpretatiu , una successió d 
recursos patrimonials —culturals i naturals, tangibles i intangibles units per un camí 
físic i un concepte d’interpretació, on el visitant interactua amb el medi en què es 
troba no a través del sistema clàssic de plafons i senyals sinó orientant-se i 
interpretant mitjançant un dispositiu portàtil electrònic: un PDA o un telèfon mòbil. 
 
Les e-rutes responen a quatre necessitats: la necessitat d’informació turística 
actualitzada, la necessitat d’orientació, la necessitat d’una experiència d’oci 
participatiu i la necessitat d’adaptar les experiències als públics.  
 
Per a les Vies Verdes de Girona s’han establert dos tipus d’itineraris; els principals 
recorren els tres trams de les Vies Verdes —de Ripoll a Olot, d’Olot a Bescanó, i de 
Bescanó a Sant Feliu de Guíxols— i els secundaris. El projecte e-rutes ha 
representat una inversió superior als 90.000 euros, dels quals del Departament ha 
aportat el 60%.  
 

http://www.gencat.cat/diue/ambits/turisme/observatori_turisme/atles_i_recursos_turistics/index.html

