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Afegeixen rutes complementàries per mostrar 
elements que queden ocults en la via verda de Ripo
a Sant Feliu  
El cost del projecte és de 900.000 euros i inclou un centenar de panells informatius 

Amb l'objectiu de potenciar la ruta de cicloturisme 
entre Ripoll i Sant Feliu de Guíxols, s'ha engegat el 
projecte El Secret de les Vies Verdes de Girona. A 
la ruta tradicional s'hi han afegit uns itineraris 
temàtics, a la manera de rutes complementàries, 
que permeten conèixer a fons els recursos 
naturals i culturals propers a les vies verdes. El 
cost total del projecte és de 900.000 euros i inclou 
un centenar d'indicadors informatius, així com 
àlbums i postals que es poden pintar i tres noves 
guies de ruta. 

El Consorci de les Vies Verdes de la Diputació de 
Girona, el Departament d'Innovació, Universitats i 
Empresa de la Generalitat de Catalunya i l'Obra Social 
de «la Caixa» van presentar ahir a Santa Cristina 
d'Aro el projecte El secret de les Vies Verdes de 
Girona. Amb la col·laboració dels 23 municipis que 
dibuixen la ruta entre Ripoll i Sant Feliu de Guíxols, s'han creat uns petits itineraris temàtics que pe
conèixer a fons els recursos naturals i culturals propers a les vies verdes. Amb aquest objectiu s'han instal
plafons interpretatius, trenta-quatre tòtems informatius i seixanta-vuit senyals direccionals repartits en e
trams de via verda compresos entre Ripoll i Sant Feliu i l'enllaç de la Vall de Bianya. També s'ha edi
col·lecció de quatre àlbums i postals per ser pintats, destinats a un públic jove, i tres guies noves de ruta. 

El conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, va afirmar que el projecte potencia el t
«identitari i sostenible», que busca la desestacionalització, lluny de «la sobredosi del turisme de temporada

k 
Vegeu el mapa de la ruta a www.elpunt.cat 
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Notícies de ... 

Ripoll Santa Cristina d'Aro Sant Feliu de Guíxols 
Girona La Vall de Bianya  

El gerent del Consorci Vies Verdes, Emili Mató, enseny
mapa de la ruta a Huguet. Foto: Ò.P.
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Un campió de BTT fa deGuia a l'Escala a les rutes en biciclet
J.P 

El campió de Catalunya de la modalitat marató de bicicleta de tot terreny i un dels corredors d'elit, Marc T
farà de guia de les rutes en bicicleta que l'Ajuntament de l'Escala ofereix aquest estiu. Les sortides es fara
dia, de dilluns a dissabte, i se sortirà, cap a les deu del matí, de l'oficina de turisme que hi ha a l'entrad
població. S'ofereixen tres recorreguts: la ruta dels arrossars, de 16 quilòmetres i gairebé sense desnive
durada d'aproximadament una hora i mitja; la de les fonts, de 20 quilòmetres, amb uns 200 metres de des
una durada de 2,5 hores; i la dels aiguamolls, de 40 quilòmetres i d'una durada de més de tres hores. 

E-ruta a Hostalric 
Ò.P 

La fortalesa d'Hostalric va ser ahir l'escenari ahir de la presentació de les e-rutes del Territori Museu de 
Les e-rutes són un conjunt d'itineraris autoguiats i interpretats a partir de la narració d'un personatge. Es
d'uns itineraris que es presenten georeferenciats, de manera que es poden seguir mitjançant una PD
disposi de GPS i del programa MSCAPE. Tant aquest programa com la mateixa e-ruta es poden baixar i in
de franc des de la plana web www.laselvaturisme.cat. Per a les persones que no disposin de PDA, l'Ajun
d'Hostalric ha posat en funcionament un servei de lloguer de PDA a l'oficina de turisme. 

Darrera actualització ( Dissabte, 27 de juny del 2009 02:00 )  
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DESAR AQUESTA PÀGINA A: 

                  

COMENTARIS 
 

Escriure un comentari 
 

Identificar-me. Si ja esteu registrats, abans d'enviar un comentari us heu d'identificar. 
 

Registrar-me. Per opinar sobre aquesta notícia cal estar registrat. 

Nota: El Grup El Punt adverteix que no es responsabilitza dels comentaris fets pels usuaris ni els comparteix perquè enten 
que són responsabilitat exclusiva de llurs autors. Per això, cada comentari es publicarà sempre amb el nom i els cognoms de 
l'autor i amb la població de residència. 
Per afegir comentaris a qualsevol informació és necessari que us doneu d'alta en el registre del Grup El Punt. No 
s'admetran insults ni comentaris que vulnerin els drets i l'honorabilitat de les persones. Elpunt.cat es reverva el dret de no 
publicar els que vulnerin aquesta norma.  
   

Banys: 1 
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Lloguer de Pisos a Costa Brava (Girona) Lloguer de Pisos a Costa Daurada (Tarragona) Lloguer de Pisos a 
El Quiosc d'El 
Punt: 

El Punt El 9 Esportiu de Catalunya Presència Punt de Festa Catalonia Today

Cal Campaner sl  

Girona, Eixample, Pis per 600 € 
Pisos per llogar per 600 €/mes a 
CARDENAL MARGARIT, Girona 
Habitacions: 3 
Banys: 1 
INNODE SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L.  

Habitatges a Girona  
http://www.elpunthabitatge.cat/llistatAnuncis.php?
zona=resultat&ubicacio_id=9020&general=1&categoria_id=0&tipus_operacio=2&ordenar=desc&orde

ÚLTIMES NOTÍCIES

30/06/09 02:00 L'assemblea de Caixa Girona 
vota avui el consell que haurà de decidir 
si es fusiona  
30/06/09 02:00 Junts, però no units  
30/06/09 02:00 Reconeixement al gironí 
Bosch i Aymerich  
30/06/09 02:00 Enric Vila presenta la seva 
visió transgressora de Josep Pla a La 22  
30/06/09 02:00 Els lectors elegiran el millor 
Premi Llibreter en el seu desè aniversari  
30/06/09 02:00 Creen un segell verd per a 
comerços respectuosos amb el medi 
ambient  
30/06/09 02:00 S'obre l'escola d'estiu sobre 
interculturalitat  
30/06/09 02:00 Girona-Espanyol, el 22-A  
30/06/09 02:00 L'«art» de fer lloc del Girona  
30/06/09 02:00 El Girona començarà a 
treballar el 17 de juliol

DARRERS POBLES  MÉS LLEGIDES  
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