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Turisme Garrotxa rebrà al gener el
Diploma Turístic de Catalunya 2019
Per la innovació en accions promocionals i de comercialització

El Diploma Turístic de Catalunya reconeix l'activitat de Turisme Garrotxa. | Xavier Borràs.

A principis del 2020 Turisme Garrotxa rebrà un guardó del turisme de Catalunya en l'àmbit de la
innovació en accions promocionals i comercialització, pel servei d'Innovació i Producte i el catàleg
d'Experiències Garrotxa. El Diploma Turístic de Catalunya és el reconeixement a la institució,
corporació, entitat o establiment que hagi destacat per la seva activitat en favor del foment del
turisme a Catalunya i a la internacionalització de la nostra destinació.
Aquests guardons tenen com a objectiu reconèixer l'esforç i la dedicació en favor del turisme i ser
un instrument per estimular comportaments professionals i actuacions que col·laborin a millorar
la imatge turística de Catalunya i dels serveis turístics.
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El catàleg Experiències Garrotxa Incoming proposa 10 paquets turístics als visitants. Foto: Martí Albesa.

Des de l'any 2001, Turisme Garrotxa aplica la Carta Europea de Turisme Sostenible amb la
participació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (PNZVG). L'any 2017 les dues
entitats van iniciar l'aplicació de la tercera fase CETS amb l'objectiu d'acreditar les agències de
viatges, per a poder desenvolupar una oferta de productes especialitzats i sostenibles.
Des de llavors, Turisme Garrotxa compta amb el servei d'innovació i producte per crear diferents
productes turístics amb la sostenibilitat com a factor transversal i comercialitzar-les a través de
les agències de viatges acreditades. D'aquest treball en van sortir 10 paquets turístics, recollits en
el catàleg Experiències Garrotxa Incoming, adaptats a les necessitats de cada client, de temàtiques
diferents i certificats amb la CETS, convertint-se així en el primer catàleg turístic amb aquesta
certificació a l'estat. Aquesta catàleg, que juntament amb el servei ha proporcionat el guardó a
Turisme Garrotxa, és l'eina principal que té l'associació turística garrotxina per informar als
operadors turístics internacionals que s'atenen a través de l'Agència Catalana de Turisme o del
Patronat de Turisme Costa Brava - Pirineu de Girona.
V?deo: 102741655
Altres guardons rebut per Turisme Garrotxa
Cal comptar-ne els següents:
2014 - Premi Turisme Responsable de Catalunya, atorgat per la Xarxa de Turisme Responsable
(ICRT Barcelona) i la revista DESCOBRIR.
2014 - Premi Pont de Plata, atorgat per l'Ajuntament de Besalú.
2007 - Premi Xiquet Sabater al projecte empresarial Itinerànnia, xarxa de senders, atorgat pel
Patronat de Turisme Costa Brava Girona.
2004 - Diploma Turístic de Catalunya, atorgat per la Generalitat de Catalunya.
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