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La Direcció General de Turisme destina 
180.000 euros al projecte d’adequació 
interpretativa de Vies Verdes de Girona 
 
  

•  El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, J osep 
Huguet, ha presentat avui a Quart aquest projecte l ’objectiu 
del qual és crear petits itineraris temàtics senyal itzats que 
ajudin a descobrir els recursos naturals i cultural s propers 
a les vies verdes. El projecte, que començarà a l’a bril i 
tindrà durada de 3 anys, té un cost total de 900.00 0 euros.  

 
• El conseller Huguet ha completat la jornada a Giron a amb 

una visita d’obres al futur centre termal de cinc e strelles 
“Six Senses Latitude at Jafre”. El centre, que s’in augurarà a 
finals del 2008, té com a objectiu ser referent eur opeu 
oferint tractaments i teràpies personalitzades i in corporarà  
l’spa  més gran d’Europa.  

 
 
 
Dilluns, 31 de març de 2008.—  El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, 
Josep Huguet, acompanyat del president de la Diputació, Enric Vilert i del 
president del Consorci Vies Verdes, Jaume Sitjà, ha presentat avui a Quart el 
projecte d’adequació interpretativa de les Vies Verdes de Girona.  
 
El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, a través de la Direcció 
General de Turisme, destina 180.000 euros a aquest projecte que començarà el 
mes d’abril i que tindrà una durada de 3 anys. L’objectiu d’aquest projecte —que 
s’emmarca en el Pla de Desenvolupament Turístic de Catalunya— és crear petits 
itineraris temàtics senyalitzats (en base al paisatge, la vegetació, la literatura, la 
geologia, la història, etc.) que ajudin a descobrir els recursos naturals i culturals 
propers a les vies verdes. El cost total de la iniciativa és de 900.000 euros.  
 
Després de la presentació als mitjans de comunicació, els representats de les 
administracions han fet una pedalada pel tram de via verda que uneix Quart amb 
Girona.   
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El projecte: “Vies Verdes de Girona, un eix d’interpretació del territori”  
Sota el nom “Vies Verdes de Girona, un eix d’interpretació del territori”, el projecte 
pretén posar en valor els elements naturals, culturals, patrimonials, històrics i 
folklòrics existents al llarg de 135 quilòmetres de vies verdes que es troben entre 
Ripoll i Sant Feliu de Guíxols, amb un doble objectiu: el gaudiment turístic i la 
sensibilització mediambiental dels nombrosos usuaris d’aquesta infraestructura.  
 
Amb aquests objectius, el Consorci Vies Verdes de Girona es proposa inventariar 
els recursos tangibles i els intangibles existents al llarg dels 23 municipis pels que 
transcorre la ruta, i seleccionar aquells els més significatius així com les rutes per 
accedir a aquests recursos, que posteriorment se senyalitzaran adequadament a 
fi d’orientar i ajudar a interpretar als usuaris.  
 
Per divulgar les rutes, s’editaran guies interpretatives, materials dirigits a públics 
de totes les edats, i s’introduiran a la web els nous continguts de les rutes i la 
informació dels elements i la seva interpretació. Especialment innovadora és la 
incorporació de la informació en format informàtic consultables mitjans agendes 
PDA amb GPS associat, a través dels anomenats “e-rutes”. El projecte compta 
amb la col·laboració de la Generalitat, la Diputació de Girona i dels municipis per 
on transcorren les vies verdes. 
 
Visita d’obres al futur centre termal “Six Senses L atitude at Jafre” 
 
El conseller Huguet ha completat la jornada a Girona amb una visita d’obres al 
futur centre termal de cinc estrelles “Six Senses Latitude at Jafre”. Es tracta d’un 
establiment, propietat de Prestige Hotels, que serà gestionat pel grup asiàtic Six 
Senses, líder mundial especialitzat en resorts de luxe. El centre, que s’inaugurarà 
a finals del 2008, disposarà de 97 habitacions i té com a objectiu convertir-se en 
un referent europeu oferint tractaments i teràpies personalitzades. Incorporarà 
l’spa més gran d’Europa amb aigües termals mineromedicinals en un espai de 
3.000 metres quadrats.  
 
 En consonància amb l’estil que caracteritza l’arquitectura empordanesa, Six 
Sense Latitude at Jafre readapta la tradició de la zona i la combina amb la 
filosofia del feng-shui. A més, l’hotel s’ha dissenyat tenint en compte criteris 
estrictes de sostenibilitat i respecte a l’entorn.  Amb una estructura de planta 
baixa, aquest resort de luxe es troba plenament integrat amb la naturalesa que 
l’envolta. Ubicat en una parcel·la de 12 hectàrees, el complex hoteler ocuparà una 
extensió de 15.000 metres quadrats a més de disposar d’un bosc de pins que 
abastarà una extensió de 30.000 metres quadrats. 
 
El conseller Huguet ha acabat la visita a les Terres gironines a Sant Pere 
Pescador on s’ha reunit amb l’equip municipal i ha visitat l’oficina de turisme i ha 
realitzat una visita per l’itinerari fluvial del municipi.  


