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setmana, amb un estudi i recerca siste-
màtica de nous públics.
L’equipament
El Centre de Visitants es va inaugurar el 
març de 2011 com a eix vertebrador de 
l’oferta turísticopatrimonial del municipi. 
Ja l’any 2012 va rebre prop d’un miler 
de visitants i l’any passat va passar de 
les 1600 persones. Així mateix, en el poc 
més de 4 mesos que porta en funciona-
ment el nou lloc web www.visitalagarriga.
cat, que inclou tota l’oferta turística garri-
guenca, ja ha rebut més de 5.500 visites.
Oferta educativa
L’altra branca que es potenciarà és 
l’educativa, amb tallers, guiatges i vistes 

Durant els últims anys, la crisi ha canviat 
els hàbits turístics i ha provocat que la 
ciutadania es proposi redescobrir, o en 
alguns casos descobrir, el seu entorn 
més proper. Això encara es fa més evi-

dent en períodes de vacances curts 
com Setmana Santa. Des del Centre 
de Visitants s’ofereixen una vintena 
de propostes tipificades perquè tant 
els garriguencs i garriguenques com 
els visitants puguin gaudir de natura, 
patrimoni o gastronomia sense ha-
ver-se de moure gaire.
La Garriga es troba situada en un 
lloc privilegiat, emmarcada per la 
muntanya de Puiggraciós i els Cin-
gles de Bertí a un costat i pel mas-
sís del Montseny a l’altre. Aquest fet 
situa el municipi com un punt d’inici 
ideal de diferents rutes de sende-
risme, excursions de descoberta i 
circuits de BTT amb dificultats di-
verses i tots ells ben senyalitzats. 
Des del centre de visitants o el web 
www.visitalagarriga.cat es pot ob-
tenir informació sobre, per exem-
ple, el sender pels Tremolencs, el 
de la Doma o el de Rosanes amb 

Nova gestió del Centre de Visitants i el turisme de la Garriga
Es potenciarà l’activitat educativa i s’ampliarà l’oferta turísticopatrimonial

La Garriga vol guanyar terreny en el turisme de proximitat
Propostes locals per gaudir durant aquesta Setmana Santa

L’empresa Arkpadoc és l’encarregada, 
des del mes de març, de gestionar 

i dinamitzar el Centre de Visitants i tota 
l’oferta turística del poble. El seu projec-
te pretén posicionar l’equipament com a 
referent al territori tant pel que fa a l’espai 
museístic, que permet interpretar el pa-
trimoni local, la història i l’entorn garri-
guencs, com a l’oferta turística del poble. 
En aquest sentit, es vol lligar l’espai a les 
activitats gastronòmiques, comercials i 
culturals que es portin a terme al municipi 
per tal de crear sinèrgies i augmentar el 
flux de visitants.
Una de les novetats serà la creació d’una 
central de reserves oberta durant tota la 

teatralitzades. S’editarà, a partir del pro-
per curs, un complet programa educatiu 
que engloba una temàtica diversa: des 
de la simulació de la recerca històrica a 
partir de disciplines com l’arqueologia, 
fins a l’anàlisi dels canvis esdevinguts du-
rant el s.XX a la població. La Catalunya 
del 1714 també tindrà espai amb un taller 
que versarà sobre la vida quotidiana de la 
Garriga durant un període tan remarcable 
de la nostra història col·lectiva. Ja durant 
aquest darrer trimestre del curs, però, es 
començaran a oferir alguns tallers.
L’oferta educativa no es limitarà només 
als centres educatius, sinó que també 
s’oferiran propostes específiques per a 
les famílies, on pares, mares i quitxalla 
puguin gaudir conjuntament.
Presentació
Per mostrar les noves propostes es 
farà un acte de benvinguda el proper 
16 d’abril. A partir de les 17 h, s’oferirà 
una presentació sobre la nova gestió del 
Centre de Visitants i de l’oferta turística i 
educativa de la Garriga.

informació i plànol del recorregut.
Una altra de les propostes que 
s’ofereixen són els itineraris de des-
coberta patrimonial que permeten 
descobrir el poble des d’una vessant 
històrica i patrimonial. L’oferta és 
molt variada, des de l’edat mitjana al 
termalisme, i es poden fer amb una 
guia, llogant una tauleta tàctil Guimo 
o seguint els díptics informatius.
Aquesta Setmana Santa, des del 
Centre de Visitants s’han organitzat 
una sèrie de visites guiades espe-
cials, per a les quals cal inscripció 
prèvia al correu info@visitalagarriga.
cat o al telèfon 931137031. Dissabte 
19 a les 10 h,  se’n farà una per l’iti-
nerari Vila Termal i d’Estiueig (Ruta 
Raspall) i a les 12 h, una altra pel 
refugi Antiaeri de l’Estació. Per diu-
menge 20, se’n programa una a les 
11 que recorrerà la vil·la romana de 
can Terrers.




