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£1 Centre d'Iniciatiyes
Turístíques d'Olot

Les diverses activitats de promoció
de la comarca de la Garrotxa

Un" deis divujgadors deis atractíus turístics de la Garrotxa és el
Centre d'lnlciatives d'Olot. Aquest
centre facilita tot tipus d'informació ais qui hi acudeixen. Tanmateix, les visites que enregistra serveixen com a pauta per conéixer
les característiques del turisme
arribat a la comarca. Peí que fa a
aqüestes visites, és i m p o r t a n t
d'assenyalar que en els darrers
anys han augmentat estiu rera estiu.
Fins fa ben poc, el Centre només obria les portes en el decurs
de les temporades estiuenques,
ara, pero, també resta obert durant l'hivern, la qual cosa demostra que la seva utilitat com a font
d'informació s'incrementa. És evident també que el CIT permet conéixer quins indrets de la comarca
son mes sollicitats pels turistes.
Així, en aquest darrer estiu s'ha
pogut comprovar com una part de
i'Alta Garrotxa, Sadernes, concretament, és cada vegada mes explotada turísticament. Aquesta
zona ja acull avui dos campings,
un deis quals és utilitzat primordialment per holandeses, potser
els europeus que mes s'lnteressen
per la comarca.
De centres divulgadors de les
riqueses turístíques de la Garrtoxa,
pero, n'hi ha també a Besalú i a
Santa Páu.

Altres competéncíes
El CIT olotí ha assumit també
altres competéncíes en el decurs
de la seva existencia, com l'organització de la fira de Sant L|uc,
que la deixá l'any 1980 per passarla a la de l'Ajuntament. En aquesta
data també es va produir el canvi
de seu i s'abandoná la plaga Ciará
per traslladar el certamen ais terrenys de l'antiga estació del tren.
En les ultimes edicions de la fira el
CIT ha estat també l'encarregat
d'organitzar la part festiva de la
fira com l'elecció de tes pubilles.
El CIT és també qui coordina les
les activitats de promoció turística
que posa en marxa el Patronat peí
Foment de les Activitats Económiques d'Olot. El CIT, dones, és avui
una entitat divulgadora i coordinadora del turisme, que, en els darrers temps, juga un important paper i, mes, si tenim en compte que
el seu ús augmenta cada estiu.
Enguany, sota l'organització d'aquest centre, tindrá lloc, el dia 16 i
al saló de descans de l'Ajuntament, la presentado de les publicacions d'Olot i comarca. Peí que
fa a l'elecció de la pubilla, que
també es donava sempre cita en el
marc de la fira i que era organitzada peí CIT, s'ha decidit de trasíladar-la al mes de desembre perqué,
segons han dit els organitzadors,
l'acte d'elecció de la pubilla no
mantenía gaire relació amb el certamen.

Fins fa ben poc, la promoció
turística de la comarca de la Garrotxa ha estat una assignatura
pendent. Darrerament, pero, s'ha
fet palesa per part de diversos sectors una voluntat de donar a conéixer la comarca mitjangant actuacions diverses.
Des de les institucions es considera que la Garrotxa reuneix suficients atractius turístics, propis de
comarques d'alta muntanya, que
poden ifer arribar a una bona colla
de municipis gent foránia. Indrets
com Besalú, Santa Pau, la Valí
de'n Bas, Castellfollit de la Roca, i
la mateixa Alta Garrotxa, compten
amb prou focus d'interés per donar-los a conéixer turísticament.
Si fins fa ben poc eren Besalú i
Santa Pau les poblacions que monopolitzaven el turisme garrotxí,
avui ja hi ha d'altres indrets que
poden compartir aqüestes qualitats.
La zona volcánica de la Garrotxa, el paisatge de la Valí de'n Bas i
la gastronomía de la comarca han
estat algunas de les eines utilítzades per a aquesta promoció. No fa
gaire mesos a Olot ja va acollir
unes jornades turístíques amb l'arribada de representants de diverses agencies de viatges que han
comencat á donar el seu fruit.
L ' a t r a c t í u d e l p a í s a t g e g a r r o t X Í . - EI palsatge garrotxí és avui
un deisfactors mes utilitzat per a la promoció turística de la comarca. Indrets com tota la zona volcánica que abasta un total d'onze municipis,
com el sector de la Valí d'en Bas, que apiega vult pobles, i I'Alta
Garrotxa son els principáis punts paisatgístics, els que mes atrauen
rinterés del qui visita per primera vegada la comarca.
Aquest interés no només s'ha traduít en l'arribada de turistes, sino, també, i en alguns sectors, en la rehabilitado d'habitatges. El paisatge, juntament amb la gastronomía i altres actuacions que s'han emprés, com la
creació del Museu Comarcal, son elemente que paulatinament es van
potenciant de cara al turisme que a part gaudir d'un paisatge únic pot
gaudir deis diversos servéis opcionals que se ii ofereixen.

D'altra banda, i a Barcelona s'han
portat a terme, a menys escala,
pero, actuacions semblants, sobretot destinados a donar conéixer
la gastronomía garrotxina.
Malgrat que encara manca dur a
terme una promoció mes acurada
que ajudi a consolidar turísticament la Garrotxa, es considera
bastant positiva la feina feta fins
ara, ja que ha comencat a despendre algus resultats. Una de les 11mitacions, pero, que ha marcat de
sempre la Garrotxa per donar-la a
conéixer mes enllá de les comarques gironines, ja estat el déficit
que ha patit en materia de comunicacions competent amb una xarxa de carreteres en mal estat. És
aquest, pero, un problema que
paulatinament es va solucionant
amb la posta en marxa de diferents projectes dissenyats tant per
l'administració autonómica com
per l'Administració central.
Tot el conjunt de tasques empreses per a aquesta promoció ha
comenqat a donar els seus fruits
aquest estiu, en qué ja s'ha notat
un increment de visitants. D'altra
banda, hi ha la creen9a que en el
futur ajudará també al turisme el
fet que a Olot, la capital de la comarca, es compti amb mes d'un
hotel.
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BELL R A C Ó
CAN TONA

M I N U S V Á L I D S FÍSICS
ASSOCIATS

Visiteu el nostre stand
n° 29 de la fira
Horari: de dilluns a divendres
de 15 h. a 17 h.
. Horari assistenta social:
dilluns de 9 h. a 1 h.
Lorenzana, 2
Tel. 26 67 90

LLIMPIOLOT,
EMPRESA DE NETEJA

ll/iááip/Í#L5^t
ORIENTÁIS CAP A UNA MILLOR
QUALITAT DE VIDA

Rentat de moquetes, sofás ¡ tapisseries
Neteges generáis i servéis de manteniment
C / S a n t F r a n c e s c d ' A s s í s , 17

Tel. 26 68 72
17800 O L O T ( G i r o n a )
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Menjars casolans tipies de la Garrotxa
Peix per encárrec

OLOT (Girona)

Cerrar del Pont, s / n .
Tel. 68 02 04

ESPECIALITZATS EN
NETEGES GENERÁIS
D'ESCORXADORS I EN
EL MANTENIMENT DIARI
D'INDÚSTRIES CÁRNIES
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SANTA PAU

MECÁNICA AUXILIAR

: | MONTSACOPA,
S.A.

.L.
Taller per a la
fabricació de petites
series amb maquines de
control numéric

No ho dubteu
Demaneu pressupost
Serve! técnic i magatzem
C/. Del Morrot, 4
Tel. 26 81 24
OLOT

Ctra. Montsacopa, 5

Tel. 1972) 26 9314

FAX (972) 26 53 81

(Girona) OLOT

