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DINAMITZACIÓ I ASSISTÈNCIA

El 15 de desembre es va realitzar la reunió trimestral de la Xarxa de
Tècnics de Turisme de la comarca al Castell de Montesquiu. 
Durant la reunió es va fer un repàs de les accions d'Osona Turisme del
2022 i dels projectes previstos pel 2023, es va realitzar una dinàmica
per a desenvolupar propostes de comunicació per l'any vinent i es va
aprofitar per fer intercanvi d'informacions i materials turístics. 

Taula de tècnics de turisme

El dia 1 de desembre es va celebrar un any més la Nit del Turisme
d'Osona, que va celebrar el 10è aniversari. Aquest any l'acte es va
realitzar a la sala de La Canal de Tona i va comptar amb uns 80
assistents.  A part de la presentació de les accions que es porten a terme
des d'Osona Turisme i les dades del perfil del visitant, es va gaudir dels
jocs de màgia de Jordi Pota, d'una sorpresa artística i del piscolabis servit
per l'Escola d'Hostaleria d'Osona.

X Nit del Turisme d'Osona



Visualitza les fotos de la Xª Nit del
Turisme d'Osona

DINAMITZACIÓ I ASSISTÈNCIA

Visualitza els projectes portats a
terme per Osona Turisme el 2022

Visualitza el video dels indicadors
turístics d'Osona 

https://drive.google.com/file/d/1-LF35n-Figwt5Ei7hG2XH1BUS5C9VZW4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AkEfqafEvVCnFXyuB1ty0H-KDEP2O_ct/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VH23BhwI_3GiF4lVQGR2FU5ZBjNJo1T-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VH23BhwI_3GiF4lVQGR2FU5ZBjNJo1T-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VH23BhwI_3GiF4lVQGR2FU5ZBjNJo1T-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VH23BhwI_3GiF4lVQGR2FU5ZBjNJo1T-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VH23BhwI_3GiF4lVQGR2FU5ZBjNJo1T-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VH23BhwI_3GiF4lVQGR2FU5ZBjNJo1T-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VH23BhwI_3GiF4lVQGR2FU5ZBjNJo1T-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VH23BhwI_3GiF4lVQGR2FU5ZBjNJo1T-?usp=sharing


Sant Bartomeu del Grau: 5 de novembre
Alpens: 12 de novembre
Sant Julià de Vilatorta: 20 de novembre

Dins del projecte amb finançament FEDER durant el mes de novembre s'han
realitzat les darreres inauguracions de les propostes del projecte Art i Mur
Osona a les poblacions participants:

Prats de Lluçanès i Manlleu ja les van realitzar a l'octubre. Actualment
s'està acabant de dissenyar el material promocional i la senyalització dels
murals però ja es pot consultar tota la informació a la web

CREACIÓ I MILLORA DE
PRODUCTE TURÍSTIC

Osona "Paisatge, tradició i cultura"

 TURISME ACCESSIBLE

Durant el mes de novembre i desembre l'empresa BiM ha estat realitzant
les visites a les 53 empreses i entitats que disposen del certificat
Biosphere. Amb aquestes visites es dona suport en la realització de
l'autodiagnosi a través del programa PROA que acaba amb un
informe de l'estat de la situació que es traslladarà a empreses i entitats
el Gener del 2023.

Més info ART i Mur
Web OSONA TURISME 

https://osonaturisme.cat/artimur/
https://osonaturisme.cat/artimur/


 PAISATGES BARCELONA

Del 7 a l'11 de novembre es va organitzar un trip a través de la marca
Paisatges Barcelona on quatre Agències de Viatge del País Basc
(GenuinSpain - ExploraNorte - BasquelandWays - Explora Norte) van
conèixer el territori de la marca per tal de poder crear producte turístic a
l'entorn d'aquest. A la comarca van visitar Rupit, Tavertet i Vic fent
activitats de senderisme, visites culturals i gastronòmiques.

CONSELL ASSESSOR DE MUSEUS

El dia 13 de desembre es va realitzar una nova reunió del Consell
Assessor de Museus a la Fundació Miquel Martí i Pol on es va treballar
principalment propostes d'activitats per a públic sènior en base al
treball conjunt que s'està realitzant amb les dinamitzadores de la Gent
Gran.

FET A OSONA

En el marc del  projecte FET A OSONA, Aliments excel·lents, Osona va 
ser present del 6 al 8 de novembre al Forum Gastronòmic de Barcelona, 
una de les fires de temàtica gastronòmica i d'hostaleria més importants 
del territori.  Els 10 productes de la cistella d'Aliments Excel·lents tingueren 
un espai de promoció i difusió en aquest esdeveniment amb més de 16.000 
visitants professionals.



Reptes Osoning

Cicloturisme

Copa Osoning
Trail Run

Des d'Osoning es segueixen desenvolupant accions al voltant de les 3 grans
disciplines outdoor de la comarca, com són el ciclisme, el trailrunning i el
senderisme.  

TURISME ESPORTIU

S'ha estat fent un treball de valoració individualitzat,  
amb alguns membres del Club de Cicloturisme, de la
gestió de xarxes socials, el contingut ciclista de la
pàgina web o l'adaptació d'espais per rebre ciclistes
(allotjaments).
Amb els ulls ja posats a l'any entrant, s'ha estat
treballant i desenvolupant el pla d'acció 2023 pel Club
de Cicloturisme.

El 26 de desembre hi ha l'última prova del calendari: la
Cursa de Na'dalt a Bellmunt. Per tant, encarem el final
de la primera edició de la Copa Osoning amb optimisme i
molt contents de la participació i col·laboració rebuda.
Pel que fa la proposta de patrocini per l'edició del
2023, s'ha seguit treballant en la recerca de possibles
patrocinadors i s'ha mantingut els primers contactes
amb alguns d'ells. 

Per tal de dinamitzar la comunitat Osoning durant el mes
de desembre, i més concretament durant les festes de
Nadal, s'ha llançat el Repte Osoning offroad, lligat
amb Strava i Instagram. Consisteix en visitar diversos
punts d'interès, tant cultural com natural,  de la
comarca amb bici de muntanya (BTT) o gravel, i pujar la
ruta a Strava etiquetant al perfil d'Osoning. El repte
està actiu fins el 8 de gener, i podeu trobar més
informació a l'Instagram d'Osoning.  

 

 

A través del projecte Osoning també es va participar a la Fira de Muntanya
de Vic del 4 al 6 de novembre amb un estand a l'espai d'expositors i
organitzant durant el cap de setmana diferents sortides guiades per la
comarca amb punt de sortida amb bus des de la fira i amb una valoració molt
positiva de l'experiència.  

https://www.instagram.com/p/ClldYXEKzSC/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D


ACCIONS DE MILLORA

El 10 de novembre es va
realitzar el tercer taller de
turisme que conjuntament amb
la Cambra de comerç de
Barcelona es realitzen a la
comarca per a la millora de les
empreses del sector, en aquesta
ocasió fou el Taller 'Eines per
utilitzar la natura que tenim a
prop' al Castell de Montesquiu i
fou el primer taller presencial
després de dos anys realitzant-
los virtualment.

El passat 30 de novembre
tingué lloc l'últim dels tallers de
turisme, en aquest cas fou el
taller en format online 'Gestió
d'Esdeveniments' per part
d'Eva Linares de l'empresa
Vogantis Consultores.

Taller de Turisme

Aquest mes de novembre i desembre els adherits al programa estan
realitzant les verificacions finals a les seves empreses per part de les
consultories per obtenir els informes finals que permetran a la Taula de
Sostenibilitat atorgar-los les certificacions d'enguany.

BIOSPHERE



Bon Coneixedor d'Osona 

Entre el 8 i el 18 de novembre es va realitzar la primera edició del curs del 
Bon Coneixedor d'Osona, en aquesta edició la formació ha comptat amb 
9 alumnes. Un cop finalitzat el curs els alumnes van haver de realitzar un 
qüestionari d'avaluació per a acreditar-se i obtenir la distinció 
d'especialista en el coneixement, interpretació i divulgació de la 
comarca com a territori i comunitat. 

Sortida de coneixement

Espai Bon Coneixedor Osona  Web
OSONA TURISME

El passat 7 de novembre es
portà a terme la Ruta Guiada
per a descobrir les Llegendes
del Montseny com les fades
d'aigua, bandolers i bruixes,
destinada al sector turístic de la
comarca per ampliar el seu
coneixement dels recursos
propis d'Osona, en aquesta
ocasió la ruta transcorregué pel
nucli de Viladrau i els seus
voltants per descobrir el seu
patrimoni cultural i natural.

Les valoracions per part dels
ponents i participants ha estat
molt positiva i ha generat
interès per part d'altres
persones.

Es preveu una nova edicioó
del curs  al 2023 així com la
renovació de l'acreditació per
part dels alumnes d'aquest
any.

https://osonaturisme.cat/cursbco/
https://osonaturisme.cat/cursbco/
https://osonaturisme.cat/cursbco/


PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ

Promoció del joc "Lladre de Museus" a través d'accions de
col·laboració amb Mammaproof
Inserció publicitària a la revista Núvol amb un article per la web i un
per la revista. Aquest és el digital de cultura que va rebre el Premi
Nacional de Comunicació al 2018 amb 120.000 lectors mensuals i
aquest mes de desembre la revista s'ha encartat amb el diari Ara,
25.000 exemplars.

L'última campanya de l'any ha estat enfocada a turisme cultural amb
diferents actuacions per a promocionar aquesta tipologia de turisme:

Campanya Turisme cultural

Aquest any s'ha portat a terme una licitació per a la gestió de les xarxes
socials d'Osona Turisme, Osoning i el Monestir de Sant Pere de Casserres
així com l'enviament de butlletins. 

Aquest mes de desembre ha iniciat el contracte l'empresa adjudicatària
Playbrand que serà qui desenvoluparà aquestes tasques durant el proper
any.

Gestió de les Xarxes socials



ALTRES INFORMACIONS

Assistència i organització actes i reunions:
Novembre:

Dia 2: reunió Consell Administració juntament amb els municipis
d'Osona Nord, Les Masies de Roda
Dia 4: visita Club marítim Barcelona projecte pantà de Sau
Dia 4: visita nou espai immersiu del MEV
Dia 7: benchmark organitzat per l'ACT a la Garrotxa sobre temàtica de
turisme esportiu
Del 8 al 18: curs Bon Coneixedor d'Osona
Dia 16: Jornada de presentació del projecte ">Assoliments dels
Objectius ODS al Consell Comarcal d'Osona"
Dia 28: reunió projecte Cases Oliba
Dia 30: reunió coordinació turisme Diputació de Barcelona

Desembre:
Dia 2: presentació primera proposta Pla d'Usos del Monestir de Sant
Pere de Casserres
Dia 12: participació sessió estratègia Osoning 2023
Dia 13 - Paisatges de Barcelona. Seguiment 2022 i Planificació 2023. /
Reunió Consell Assessor de Museus
Dia 14 - Ajuts personals per a vigilància d'espais naturals a l'estiu.
Dia 16 - CETS. Coordinació comunicació Carta.

 Assistència a fires:
Dies 8, 9, 10 i 11 de desembre Mercat Medieval de Vic
Dia 11 de desembre Fira de Santa Llúcia de Prats de Lluçanès
Dies 17 i 18 de desembre Fira de la Tòfona de Centelles

AGENDA NOVEMBRE I DESEMBRE



Osona Turisme us
desitja 

Un Bon Nadal i 
un feliç Any Nou ....!!!


