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ESTRATÈGIA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS
Ciutat amb identitat turística

4.3. Destinació turística urbana 

4.3.3. Ciutat amb identitat turística

S’adreça a destinacions turístiques amb

Una població 
entre 20.000 i 
150.000 
habitants

Alta concentració 
de recursos 
turístics 
relacionats amb 
el patrimoni 
cultural, 
arquitectònic o 
amb centres 
històrics 

Necessitats de 
descongestió i 
dessaturació del 
gran recurs 
emblemàtic de 
la ciutat

Voluntat de 
revitalització de 
la ciutat oculta 
mitjançant una 
gestió sostenible 
i posada en 
valor dels 
recursos locals i 
patrimoni 
material i 
immaterial

Informació convocatòria extraordinària PSTD i veure actuacions elegibles 

Convocatòria extraordinària 2021: Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions

https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalle-procedimientos.aspx?IdProcedimiento=253


Objectius del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació

Nous 
productes 

que 
enriqueixin 

l’experiència 
turística

Diversificació 
de l’oferta 

amb propostes 
amb més 

valor afegit

Espai turístic 
interconnectat 
a través de 
la mobilitat 

flexible i 
verda

Foment de 
l’economia 

circular, 
producció de 
proximitat i 
agroturisme

Millora de la 
monitorització 

dels fluxos 
turístics

Millora de 
l’accessibilitat 
universal de 
la destinació 

turística

ESTRATÈGIA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS
Ciutat amb identitat turística



MENJA’T GIRONA
Ciutat amb identitat turística

Horitzó temporal Abril 2022 - abril 2025

Pressupost del projecte
Cost total  4.205.262,50 €

Import subvencionable 3.499.721,07 €

100,00 %

83,22 %

Àmbit territorial Zona de les hortes de Santa Eugènia 
Ribes del Ter
Barri de Santa Eugènia

Objectiu general Desenvolupar una experiència turística completa que enllaci patrimoni natural, 
gastronòmic, hortícola, cultural i arquitectònic-urbanístic, consolidant Girona com a 
destinació turística sostenible



Ciutat amb identitat turística

Concepció

Menja’t Girona

Projecte integral 
de ciutat

Integrador i 
cohesionador

Creador 
d’oportunitats

Educador

Innovador i 
dinamitzador

Transformador

MENJA’T GIRONA



Ciutat amb identitat turística

Eixos programàtics

Transició verda i sostenibleEIX 1

Transició digitalEIX 3

CompetitivitatEIX 4

Eficiència energèticaEIX 2

MENJA’T GIRONA



Ciutat amb identitat turística

Accions previstes en el marc del Menja’t Girona
Eix 1

Transició verda i 
sostenible 

• Millora de les Hortes de 
Santa Eugènia

• Habilitació del camí 
fluvial del Ter

• Desenvolupament de 
nous sistemes de reg, ús 
eficient de l’aigua i 
separació i gestió de 
residus a les Hortes

• Elaboració de 
l’ordenança de gestió 
de les Hortes

• Recuperació i posada en 
valor del patrimoni 
hortícola

• Adaptació de les basses 
permanents i temporals 
al canvi climàtic

• Camins verds accessibles

Eix 2
Eficiència energètica

• Rehabilitació eficient de 
La Marfà per a la seva 
conversió en espai de 
foment de l’horticultura

• Enllumenat públic 
intel·ligent a l’entorn 
urbà i natural de Santa 
Eugènia

• Instal·lació de punts de 
càrrega de bicicletes 
elèctriques a l’entorn de 
les Hortes

Eix 3
Transició digital

• Creació de l’aplicació 
mòbil “Menja’t Girona”

• Creació de contingut 
immersiu per l’aplicació 
de l’entorn natural i 
agrícola de Girona

• Girona, Destinació 
Turística Intel·ligent, a 
través de sensorització i 
gestió de dades

• Millora de les capacitats 
digitals i de governança 
en el marc de la 
digitalització

Eix 4
Competitivitat

• Implementació del 
producte turístic “Menja’t 
Girona”

• Creació d’un projecte 
transversal gastronòmic, 
productiu i de 
comercialització “De 
l’horta al plat”

• Posada en valor dels 
productes locals de 
qualitat

• Millora de la mobilitat 
urbana al barri de 
Santa Eugènia, entorn 
de les Hortes

• Posada en marxa de 
l’oficina tècnica per a la 
implementació del 
projecte

MENJA’T GIRONA



Ciutat amb identitat turística

Girona és la capital més petita 
de les províncies catalanes, 
però ha demostrat la capacitat 
per ser un referent global per 
atraure persones en àmbits tan 
diversos com la gastronomia, les 
arts escèniques, el patrimoni 
històric o el ciclisme. 

El repte com a ciutat és 
esdevenir una destinació de 
turisme sostenible amb un 
model de turisme equilibrat, de 
qualitat i diversificat, evitant 
les massificacions i tensió dels 
recursos i l’espai públic, i que 
permeti desestacionalitzar la 
temporalitat i incrementar la 
despesa turística.

Menja’t 
Girona vol 
fomentar

El turisme 
responsable

L’horticultura 
responsable 
i el consum 

de productes 
del territori

El respecte i 
la protecció 

d’espais 
naturals i 
culturals

Els valors 
socials i de 
sostenibilitat

L’ecoturisme

L'economia 
circular

MENJA’T GIRONA



Ciutat amb identitat turística

que enllaci patrimoni natural, 
gastronòmic, hortícola, cultural 
i de producció Km0

Experiència turística completa Nova polaritat turística
alternativa a la del Barri Vell de 

la ciutat, a les Hortes de Santa 
Eugènia i els camins ciclables i de 

passeig de les Ribes del 
Ter i Sant Gregori

Valoritzar espais 
mediambientals
usos i pràctiques socials locals, 
activitats econòmiques en benefici de 
la ciutadania i millorar l’experiència 
turística

Connexió dels 
entorns natural –
hortícola – urbà

i reforçar la cohesió territorial en els 
àmbits social, econòmic i geogràfic

Objectius

MENJA’T GIRONA



Ciutat amb identitat turística

El projecte “Menja’t Girona” pretén desenvolupar un nou producte turístic basat en la gastronomia entesa 
com una cadena de valor – de l’horta al plat – i destacant el valor patrimonial del territori. 

En aquest sentit, es vol emfatitzar la connexió del sector de la restauració, el comerç alimentari i els 
mercats locals amb el seu origen: la producció hortícola i els diferents espais de producció de la ciutat i de 
l’entorn territorial, com són les Hortes de Santa Eugènia. 

D’aquesta manera, es vol fomentar el valor patrimonial del territori, els paisatges locals i el valor social, 
establint la interconnexió de tota la cadena de la gastronomia: des del treball a la terra del producte de les 
diferents comunitats d’hortolans, a la seva transformació a la cuina i al gaudi de l’experiència als 
paladars. 

Un producte que realci la gastronomia de qualitat a través dels locals de restauració i els cuiners de la 
ciutat – alguns dels quals són grans ambaixadors i referents gastronòmics a escala mundial –, i afegint el 
producte del territori com a primera opció.

MENJA’T GIRONA



Ciutat amb identitat turística

Accions previstes en el marc del turisme

Creació d’un producte 
turístic global per captar 

un turisme de qualitat, 
respectuós, amb sensibilitat 
mediambiental i vinculat a 

la gastronomia

Formació i assessorament 
als restauradors, guies de 

turisme, hortolans i 
ciutadania en general

Paquet de visites guiades 
de descoberta de les 

Hortes de Santa Eugènia

Creació d’una aplicació 
mòbil immersiva amb 

diversos perfils segons les 
necessitats de la persona 

usuària

Creació de la marca 
“Menja’t Girona” en 

col·laboració amb el sector 
turístic

Habilitació i arranjament 
de camins a les Hortes de 
Santa Eugènia, Ribes del 

Ter pel gaudi turístic, a peu 
o en bicicleta

Activitats de descoberta 
de natura en família a les 
Hortes de Santa Eugènia 

través de l’aplicació mòbil

Implementació de sensors i 
gestió de dades per 

esdevenir una Destinació 
de Turisme Intel·ligent

Celebració de 4 setmanes 
gastronòmiques “De l’horta 
al plat” en col·laboració 

amb el sector turístic 

Creació d’un itinerari de 
natura amb interpretació 
del patrimoni hortícola: 

Hortes de Santa Eugènia

Campanyes de 
sensibilització al sector 

turístic, hortolans i 
ciutadania en general

Creació d’un inventari del 
patrimoni hortícola de les 

Hortes i receptari

MENJA’T GIRONA

Territori i gastronomia Entorn natural i sostenible Digitalització



Ciutat amb identitat turística

La marca “Menja’t Girona” dotarà d’alt valor afegit 
els productes hortícoles i de proximitat i vincularà

La proximitat

L’experiència 
local, 

responsable, 
inclusiva i 

cooperativa

L’economia 
circular

La 
sostenibilitat 
ambiental, 

social i 
econòmica

La sobirania 
alimentaria

El concepte 
de ciutat 

comestible i 
la producció 

agrícola

La marca “Menja’t Girona” servirà per realçar un nou atractiu turístic on vehicular un
producte i zona hortícola incorporant les dimensions de sostenibilitat, gastronomia
local, turisme sostenible i conscient, educació i cohesió social.

També servirà com a vector de transmissió de valors per promocionar un turisme
sostenible a la destinació.

Accions col·laboratives amb el sector turístic

MENJA’T GIRONA



Ciutat amb identitat turística

Les 4 setmanes gastronòmiques “De l’horta al plat” se celebraran 
una per cada estació de l’any, a fi de de posar en valor el producte 

hortícola local i s’organitzaran

Amb un taller 
participatiu 
previ amb el 

sector

Una formació 
de plantes de 

marge 
comestibles i 
aprofitament 

alimentari

Una visita 
adreçada als 
restauradors, 
prèvia a les 

setmanes i per 
cada estació de 

l’any, als 
productors de les 
Hortes de Santa 

Eugènia

Celebració de 
la Setmana 

Gastronòmica:
primavera ‘23 

estiu ‘23
tardor ‘23 
hivern ‘24

Un tastet a les 
Hortes de plats 
elaborats amb 
producte de les 
hortes i plantes 
de marge en el 

marc de la 
setmana 

gastronòmica

Una visita 
guiada per a 
les persones 
assistents als 
tastets a les 

Hortes de Santa 
Eugènia

Les setmanes gastronòmiques pretenen fomentar la qualitat i varietat gastronòmica de Girona, 
potenciar la competitivitat del sector a través de productes i activitats basades en la identitat i 
valors del territori. 

A més d’incrementar el nivell de sostenibilitat de la destinació a través del foment i el valor de la 
cadena alimentària i el consum d’aliments de circuit curt de la regió de Girona entre la 
ciutadania, el públic turista i les persones professionals del sector de l’hoteleria i la restauració.

Accions col·laboratives amb el sector turístic

MENJA’T GIRONA



Ciutat amb identitat turística

Per tal d’impulsar un projecte de turisme responsable que incentivi el 
respecte i la protecció dels espais naturals es preveu

L’arranjament 
paisatgístic de 
les Hortes de 

Santa Eugènia i 
habilitació 
d’espais de 
descans i de 

gaudi

Organització 
de visites 
guiades a 

l’entorn de les 
Hortes de Santa 

Eugènia

Rutes de 
descoberta del 

patrimoni 
natural, hortícola 

i cultural a 
l’entorn de les 
Hortes a través 
de l’aplicació 

mòbil

Millores en 
matèria 

d’accessibilitat 
per garantir 

que esdevingui 
un espai per a 

tothom

Contingut 
immersiu 

d’interpretació 
de l’espai de 
les Hortes de 
Santa Eugènia 

a través de 
l’aplicació mòbil

Campanyes de 
sensibilització al 

sector turístic, 
hortolans i 

ciutadania en 
general

A través d’aquesta dinamització i transformació de l’espai de les Hortes de Santa Eugènia, a més 
de l’elaboració de material d’interpretació de l’entorn natural i hortícola, es pretén crear un nou 
espai turístic per ampliar les zones d’interès a la ciutat. 

Aquestes accions, per tant, han d’afavorir la descongestió i reordenació del turisme urbà a la 
ciutat de Girona.  

Accions àmbit entorn natural
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Ciutat amb identitat turística

Amb l’objectiu d’engegar eines digitals que permetin una millor gestió 
de fluxos turístics i una experiència turística més immersiva es crearà

Una aplicació 
mòbil del 

projecte amb 
diversos perfils 

d’usuaris

Contingut 
immersiu a 
través de 
l’aplicació 

mòbil

Rutes de 
descoberta i 

punts d'interès 
(POIs) a través 
de l’aplicació 

mòbil

Un espai 
accessible a 
través de 
continguts 

adaptats a 
l’aplicació 

mòbil

Un sistema de 
gestió 

intel·ligent de 
dades a través 

de la 
geolocalització 

i sensors

Un inventari 
del patrimoni 
hortícola de 
les Hortes en 
format digital

El principal objectiu és poder centralitzar la informació digital del projecte en una aplicació mòbil 
accessible i eficient, on es podran realitzar experiències turístiques personalitzades segons els 
interessos de cada persona usuària i valorar-les.

A través d’aquesta eina tecnològica, es podrà gestionar eficientment l’experiència turística i 
obtenir dades sobre el comportament de la persona visitant per optimitzar els recursos municipals 
i fomentar una destinació turística intel·ligent. 

Accions àmbit digital

MENJA’T GIRONA



Ciutat amb identitat turística

Nou producte turístic a la 
ciutat de Girona

Arranjament paisatgístic 
de les Hortes de Santa 

Eugènia

Millores de carrils bici: 
Hortes de Santa Eugènia

Sant Gregori
Ribes del Ter

Zones de descans i gaudi 
a les Hortes de Santa 

Eugènia

Recuperació i posada en 
valor del patrimoni 

hortícola a les Hortes de 
Santa Eugènia

Projecte gastronòmic de 
ciutat treballat amb el 

sector

Setmanes gastronòmiques 
estacionals “De l’horta al 

plat”
Sensorització i gestió de 
dades de l’espai Hortes

Aplicació mòbil adaptada 
a diversos perfils d’usuaris

Millores en matèria 
d’accessibilitat a les 

Hortes

El taller de la Marfà com 
espai de foment de 
l’horticultura urbana

Campanyes de 
sensibilització als 

hortolans, sector turístic i 
ciutadania

Una ordenança de les 
Hortes treballada amb el 

sector

Contingut immersiu 
d’interpretació de l’espai 
de les Hortes de Santa 

Eugènia a través de l’App

Adaptació de les basses 
dels aiguamolls de Santa 
Eugènia al canvi climàtic

Rutes de natura i activitats 
de descoberta de natura 

en família a través de 
l’App

Enllumenat intel·ligent al 
barri de Santa Eugènia

Punts de càrrega de 
bicicletes elèctriques

Nous sistemes de reg, ús 
eficient de l’aigua i 

separació de residus a les 
Hortes de Santa Eugènia

Identificació i control 
d’espècies invasores a les 
Hortes de Santa Eugènia

Resultats esperats en el marc del projecte “Menja’t Girona”
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