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Castelló d’Empúries impulsarà el seu 
turisme a través de la figura dels Comtes 
d’Empúries i diversos municipis de la 
Garrotxa posaran en valor l’imaginari al 
voltant dels Remences i dels Carlins   

 
• El conseller Huguet, acompanyat del director dels  serveis 

territorials del Departament, David Mascort, ha sig nat avui 
amb els alcaldes de Castelló d’Empúries, Riudaura, Tortellà, 
Les Planes d’Hostoles.  Sant Feliu de Pallerols, Ol ot i Vall d’En 
Bas sengles convenis de col·laboració pel desenvolu pament 
d’actuacions de promoció dels recursos turístics in tangibles 
identificats a cadascuna d’aquestes localitats pel Pla de 
Recursos Intangibles de Catalunya, impulsat pel Dep artament.  

 
• Castelló d’Empúries posarà en valor la història i e l llegat dels 

Comtes d’Empúries com a reclam per a promocionar el  seu 
turisme. De la seva banda, el municipis garrotxins d’Vall d’En 
Bas, Tortellà i Les Planes d’Hostoles impulsaran el s seus 
recursos intangibles al voltant dels Remences, dins  el context 
de la Catalunya Medieval, mentre que Olot, Riudaura  i Sant 
Feliu de Pallerols  potenciaran els intangibles vin culats als 
Carlins, en el marc de la Catalunya de la Il·lustra ció a les 
Repúbliques (1740-1875).  

 
• El Departament ha firmat ja altres 29 convenis de c ol·laboració 

amb municipis d’arreu de la geografia catalana per a la 
posada en valor dels seus recursos turístics intang ibles. 
Aquests projectes s’emmarquen en el Pla d’Implement ació 
dels Recursos Intangibles de Catalunya, que identif ica prop 
de 2.000 recursos intangibles arreu de Catalunya. 

 
Dijous, 26 d’agost de 2010.– El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep 
Huguet, acompanyat del director dels serveis territorials del Departament a Girona, 
David Mascort, ha signat avui amb els alcaldes de Castelló d’Empúries, Salvi Güell; 
d’Olot, Lluís Sacrest; de Les Planes d’Hostoles, Josep Soler; de Riudaura, Eulàlia 
Massana; de Sant Feliu de Pallerols, Joan Casas; de la Vall d’en Bas, Miquel Calm; i 
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de Tortellà, Josep Reig, sengles convenis de col·laboració per promocionar els 
recursos turístics intangibles de la zona. 
 
D’acord amb el Pla d’Intangibles de Catalunya, Castelló d’Empúries posarà en valor 
la història i el llegat dels Comtes d’Empúries com a reclam per a promocionar el seu 
turisme. De la seva banda, el municipis garrotxins d’Vall d’En Bas, Tortellà i Les 
Planes d’Hostoles impulsaran els seus recursos intangibles al voltant dels 
Remences, dins el context de la Catalunya Medieval, mentre que Olot, Riudaura i 
Sant Feliu de Pallerols  potenciaran els intangibles vinculats als Carlins, dins de la 
Catalunya de la Il·lustració a les Repúbliques (1740-1875).  
 
Amb els protocols de col·laboració signats, el Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa i aquests 7 municipis de l’Alt Empordà i la Garrotxa col·laboraran per posar 
en valor els recursos turístics intangibles identificats a cadascuna d’aquestes 
localitats pel Pla d’Implementació dels Recursos Turístics Intangibles de Catalunya 
impulsat pel Departament, que identifica més de 2.000 recursos intangibles arreu del 
territori català.  
 
Castelló d’Empúries impulsarà el turisme a través d els Comtes d’Empúries  
 
El Pla d’Intangibles identifica al municipi de Castelló d’Empúries diversos recursos 
intangibles considerats i vinculats al context del Naixement de Catalunya (700-1200), 
i dins d’aquest marc, dins el Pirineu Comtal. Concretament, el Departament i el 
Consistori col·laboraran per a la posada en valor dels recursos turístics al voltant de 
la història i el llegat dels Comtes d’Empúries, i del conjunt medieval del municipi amb 
la basílica de Santa Maria, la presó, el pont vell, i el palau dels Comtes, entre d’altres 
exemples.   
 
La Vall d’En Bas, Tortellà i Les Planes d’Hostoles posaran en valor de Camí 
dels Remences per recuperar la Catalunya Medieval  
 
Aquests tres municipis comparteixen un importantíssim llegat medieval: el Camí dels 
Remences. El Pla localitza en aquest itinerari un destacat recurs turístic intangible 
que explica molt il·lustrativament la realitat de la Catalunya Medieval. Per això, el 
protocol signat pel Departament i aquests consistoris estableix la col·laboració per a 
la promoció turística al voltant d’aquest recurs intangible.  
 
La petjada carlina a Olot, Riudaura i Sant Feliu de Pallerols  
 
Així mateix, el Pla situa en aquests tres municipis diversos recursos turístics 
intangibles considerats i vinculats a la marca “Catalunya de la Il·lustració a les 
Repúbliques” (1740-1875), i en aquest context, dins la temàtica “Carlins, liberals i 
federals”.  
 
La important “petjada carlina” present a Olot, Riudaura i Sant Feliu de Pallerols 
explica que la col·laboració formalitzada avui pel Departament i els tres Ajuntaments 
per a promocionar turísticament la zona, giri al voltant d’aquest recurs intangible.  
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El marc: el Pla d’Implementació i el Catàleg de Rec ursos Turística Intangibles 
de Catalunya 
 
El Departament, a través de la Direcció General de Turisme, ha firmat ja altres 18 
convenis de col·laboració en matèria d’intangibles amb diferents municipis catalans. 
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 
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 

 

 


