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Una ruta unirà totes les vies gironines amb la Catalun
del Nord  
Sortirà de Palafrugell i recorrerà 97 quilòmetres per l'Empordà 

A part de l'ampliació de les vies verdes a la demarcació, 
el Consorci de les Vies Verdes de Girona vol unir-les amb 
la Catalunya del Nord. Per això està treballant en un 
projecte europeu, que es diu Enllaç, per unir les vies 
verdes des de Palafrugell fins a Ceret, a la Catalunya del 
Nord, travessant al llarg de 97 quilòmetres l'Empordà. I 
des de Ceret, poder anar cap a Perpinyà i la costa o 
connectar amb el Ripollès. El Consorci confia a rebre els 
ajuts europeus i que sigui una realitat el 2012. 

El gerent del Consorci de les Vies Verdes, Emili Mató, va recordar que en aquests moments s'està acabant de red
projecte, que aprofita tant vies verdes com xarxes ciclistes, perquè l'aprovi l'entitat i s'enviï al Comitè de S
Territorial Europeu, dins de la convocatòria Interreg IV, perquè també l'aprovi i ajudi econòmicament. 

Si Europa aprova el projecte, que també té la implicació d'administracions de la Catalunya del Nord, es
començar a executar aquest mateix any per tenir-lo enllestit el 2012. 

La ruta cicloturista tindrà el punt de partida a Palafrugell i travessarà tot l'Empordà fins arribar a la Catalunya d
pel coll de Panissars (la Jonquera), i acabarà a Ceret. I d'allà es podran aprofitar les vies ja existents per ana
Perpinyà i la costa d'Argelers. I si es vol es podrà tornar per una nova ruta que connectarà Ceret amb el Ripollès. 

El recorregut tindrà 12 quilòmetres pel Baix Empordà, 85 per l'Alt Empordà i 29 més pel Ripollès, a part dels 9
Catalunya del Nord. 

El president del consorci, Josep Maria Rufí, va manifestar que és un projecte que li fa una «il·lusió especial». 
parlant d'una anella cicloturista que enllaçarà dos territoris que no han deixat mai de ser la mateixa nació per 
llengua, cultura i història comunes: Catalunya», va afirmar Rufí. 

Trobada de cicloturisme internacional 
ALBERT VILAR 

Els ajuntaments de Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro organitzaran entre els dies 1 i 4 d'octub
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vinent la primera Trobada de Cicloturisme Costa Brava, amb caràcter internacional. La finalitat de la trobada, que es ven co
Cycle Tourism Meeting Costa Brava, és intentar potenciar aquest nou sector turístic, que presenta les seves singularitats i q
les seves pròpies modalitats: cicloturisme de carretera, d'alforges, excursions per les vies verdes, marxes d'alta muntanya, 
bicicletades populars... Per aquest motius, els tres ajuntaments impulsors busquen la implicació de les empreses hoteleres, 
serveis i transport en el món de la bicicleta per impulsar el cicloturisme com un element de turisme actiu. 

Durant els quatre dies de la trobada, hi ha previst compaginar la teoria amb la pràctica. Així, es preveu fer xerrades o confer
sobre cicloturisme, cicloturisme d'alforges, cicloturisme esportiu o l'oferta de serveis complementaris amb sortides per les di
xarxes gironines. 

DESAR AQUESTA PÀGINA A: 

                  

 

COMENTARIS 
 

Per poder enviar comentaris cal identificar-se 

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 d'Elpunt.cat. 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.  
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Farmàcies del Gironès  
elpunt.cat/serveis/farmacies  

RIERA 
D'1/4 de 10 del matí d'avui a 1/4
10 del matí de demà. Andreu Tu
16.  
RIERA CARDELÚS 
D'1/4 de 10 del matí a les 10 de
vespre. Pl. Marqués de Camps, 
ESTUDIS 
De 8 del matí a 9 del vespre. Ma
56. Sarrià de Ter  
GELI 
De 2/4 de 10 del matí d'avui a 2
de 10 del matí de demà. Major, 

SERVEIS

Agenda de Girona  
Tota l'Agenda  

AGENDA  

Gironès Girona

Totes les seccion Cerca

GIRONA 
DIVENDRES, 6 DE MARÇ DEL 2009 
BALLS 

A la nit. Sala de Ball. Actuació del
conjunt Rolls. 

CAP DE SETMANA
XXV Marxa popular de Santa Eug
- Can Gibert del Pla, per diumeng
sortirà a les 9.30, del pavelló d'es
de Santa Eugènia. Inscripcions, e
mateix dia, una hora abans de la 
sortida. 
Sortida per descobrir Rupit i el pa
de Sau per dissabte dins el cicle

Pis a Girona 
Pisos per llogar per 615 €/mes a P
Rodó, Girona 
Habitacions: 1 
Banys: 1 
do2de serveis immobiliaris

Pis a Girona 
Pisos en venda per 190.000 
€ a CARRETERA 
BARCELONA, Girona 
Habitacions: 1 
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Banys: 1 
do2de serveis immobiliaris  

Pis a Girona 
Pisos per llogar per 540 
€/mes a CARRETERA 
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Qui som Avisos legals 
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Grup El Punt

 Amb el suport del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Gene

El Grup El Punt: El Punt Presència El Quiosc Club del Subscriptor El Punt Habitatge Agenda de Catalunya
El Punt Habitatge: Venda de Pisos a Girona Venda de Pisos a Barcelona Venda de Cases a Badalona Venda de Cases a C

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

BARCELONA, Girona
Habitacions: 1 
Banys: 1 
do2de serveis immobiliaris  
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

6/03/09 02:00 «El cas de Francesc López no 
té res a veure amb les fotos»  
6/03/09 02:00 «He sabut que em destituïen 
pel diari»  
6/03/09 02:00 «Sí, senyor president»  
6/03/09 02:00 Els casos de violència de 
gènere detectats a les comarques de 
Girona pugen un 36%  
6/03/09 02:00 Només els grups d'ERC, ICV i 
CiU veuen prioritària la implantació del 
tramvia a l'àrea de Girona  
6/03/09 02:00 El millor teatre independent de 
BCN  
6/03/09 02:00 «El club», de TV3, farà el 
programa des de Girona divendres que 
ve  
6/03/09 02:00 Les vies verdes a les 
comarques gironines passaran de 125 
quilòmetres a més de 260  
6/03/09 02:00 El conservatori dedica la 
setmana cultural al centenari d'Albéniz  
6/03/09 02:00 Jose Domingo avançarà avui 
a Platea temes del seu nou disc, dins de 
Càpsula  

DARRERS POBLES  MÉS LLEGIDES  

USUARIS REGISTRATS

Heu oblidat la contrasenya?  
Crea un compte   

Recorda'm   

 

Nom d'usuari Contrasenya 

Entra

Página 5 de 5El Punt - Notícia: Una ruta unirà totes les vies gironines amb la Catalunya del Nord-10...

29/12/2011mhtml:http://www.viesverdes.org/pdf/premsa4.mht


