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El dia 21 d'octubre amb la col·laboració
de la Universitat de Vic es va tornar a
organitzar el trip pels estudiants
estrangers d'Erasmus amb la voluntat
que coneguin la comarca d'Osona i
descobreixin recursos turístics d'interés.
En aquesta ocasió es va visitar el poble
de Vilanova de Sau, l'Herbolari de Sau i
es realitza una ruta de descoberta al
voltant del Pantà de Sau. 

Trip Erasmus Universitat de Vic

PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ

S'ha col·laborat en la redacció d'un publireportatge que es publicarà
el mes de novembre a la revista Aire Libre. 
S'ha  creat a Spotify la llista TerritoriOsoning acompanyada d'una
promoció a xarxes socials convidant als usuaris a participar en la
configuració d'aquesta. 
S'ha redactat una nota de premsa per mitjans locals explicant la
proposta de rutes guiades durant la Fira de Muntanya, la proposta
de la llista d'Spotify i per explicar què és Osoning.

Aquesta tardor s'ha iniciat la campanya per promocionar Osona a través
del Turisme Esportiu sota la marca Osoning.

Campanya Turisme esportiu

https://open.spotify.com/playlist/2KPnMGFCMGUGW5o85Onv6p?si=65677e3db4644b9c


El cap de setmana del 22 i 23 d'Octubre es va organitzar a través de la
Diputació de Barcelona una acció de promoció a les xarxes socials amb
un trip de dos instagramers catalans destacats: @laia.cebrian i
@gonzalo.gn amb 81 mil seguidors entre els dos perfils. Varen visitar el Parc
i el Castell de Montesquiu, la Cerveseria Montseny i Ratafia Bosch,
diferents establiments de restauració de Vic i l'espai Vicpuntzero.

Trip Instagramers Escapades bcn+

@laia.cebrian

@lgonzalo.gn

ACCIONS DE MILLORA

Dimecres 19 d'octubre va tenir lloc la Sortida de Coneixement de tardor on
26 empreses PIT de la comarca van conèixer de primera mà la Ruta d'éssers
fantàstics de Tavèrnoles enfocada a públic familiar, la Visita guiada al
Monestir de Sant Pere de Casserres de caràcter cultural i finalment el Tast
guiat del Fet a Osona aliments excel·lents, una proposta gastronòmica.

Programa Informació Turística (P.I.T)

https://www.instagram.com/laia.cebrian/
https://www.instagram.com/laia.cebrian/
https://www.instagram.com/gonzalo.gn/
https://www.instagram.com/gonzalo.gn/


Durant tot el mes d'octubre els 57 adherits al programa BIOSPHERE estan
complementant, amb l'ajuda de les consultores assignades, el qüestionari
per tal d'obtenir l'informe que els permetrà conèixer la situació de cada
empresa i entitat en matèria de sostenibilitat i consensuar les millores
anuals que realitzaran al llarg de l'any.

BIOSPHERE

Bon Coneixedor d'Osona 

Durant el mes d'octubre s'ha anat treballant en l'organització del curs i
s'ha realitzat la promoció amb un total de 12 persones preinscrites.

El dia 20 d'octubre tots els ponents van ser convocats a una trobada en
línia on es va recordar el funcionament del curs i es van acabar de definir
els formats i línies de treball per tal d'homogeneïtzar continguts.

Camí Oliba

Durant el mes d'octubre estava previst convocar la sortida de coneixement
anual en marc del Camí Oliba a Osona, vista la poca participació es va
cancel·lar l'acció i es va replantejar el funcionament del Grup de Treball.

Durant els dies 26 i 27 d'octubre s'han realitzat diferents reunions amb els
ajuntaments dels municipis per on passa el Camí i que encara no estaven
afiliats. 

Paral·lelament s'estan detectant les empreses de la comarca amb interès
especial del projecte per tal de poder-les captar i consolidar el grup de
treball.

Espai Bon Coneixedor Osona 
Web OSONA TURISME

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


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

Art i Mur
Referent al projecte Art i Mur, aquest mes d'octubre s'ha realitzat la majoria
de murals dels municipis que formen part del projecte i s'han iniciat ja les
inauguracions de cada una de les rutes. La primera setmana de novembre
es finalitzarà l'últim mural.

Les inauguracions que es realitzaran són:

Centre d'interpretació de les Caramelles, Sant Julià de Vilatorta
S'han iniciat les reunions amb l'empresa que executarà les obres i la direcció
d'obra per tal de començar amb l'actuació i poder-la desenvolupar durant
les properes setmanes.

CREACIÓ I MILLORA DE
PRODUCTE TURÍSTIC

Osona "Paisatge, tradició i cultura"

 TURISME ACCESSIBLE

Durant aquest mes l'empresa BiM ha acabat la programació i adaptació
del programari de la plataforma d'accessibilitat a Osona. També s'han
començat a posar en contacte amb els 57 recursos i empreses als quals
assessoraran amb visites als establiments per a donar suport en la
realització del qüestionari per tal d'aconseguir l'autodiagnosi en matèria
d'accessibilitat.

Més info ART i Mur
Web OSONA TURISME 

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


CALENDARI DE RUTES GUIADES

El mes d'octubre s'ha presentat el nou Calendari de
Rutes Guiades de tardor amb 26 propostes
repartides fins a final d'any.

El Cap de setmana del 5 i 6 de novembre es proposen
4 activitats promocionades en marc de la Fira de
Muntanya, amb preus especials i servei de transport
per tal de potenciar les rutes guiades arreu de la
comarca i el calendari en general.

 PAISATGES BARCELONA

Va finalitzar el programa del Festival de Paisatges tot i que algunes
activitats programades es van cancel·lar per manca de participants.

Del 7 a l'11 de novembre ens visitaran quatre Agències de Viatge del
País Basc (GenuinSpain - ExploraNorte - BasquelandWays - Explora
Norte) per tal de conèixer el territori de la marca i que creïn producte
entorn d'aquest. A Osona visitaran Rupit, Tavertet i Vic fent activitats de
senderisme, culturals i gastronòmiques.

El dia 3 d'octubre es va realitzar la Sortida de
Coneixement del Calendari, dirigida al sector
turístic d'Osona.  Es va poder gaudir de la Ruta
Contemplativa pel Collsacabra que ofereix
Anigami i hi van participar 9 agents turístics de
la comarca.

CONSELL ASSESSOR DE MUSEUS

El dia 11 d'octubre al Museu del Ter, diferents tècnics de Museus d'Osona
es van trobar per tal de debatre les valoracions sorgides a partir de la
prova pilot que es va realitzar amb dues famílies del projecte el Lladre de
Museus. D'aquesta trobada en van sorgir diferents propostes de canvi les
quals s'aplicaran en la proposta definitiva.
Aprofitant la visita els museus van poder descobrir el Box Escape que hi
ha instal·lat al museu dins el projecte Triscape Osona.



S'ha estat (i s'està) treballant en el desenvolupament i
imatge de la marca Osoning Bike. A partir de reunions
personalitzades amb establiments Cycling Friendly i
d'altres en procés d'acreditació, s'ha valorat l'interès en
crear material visible de la marca per tal de tenir
identificats aquells locals de la comarca amb
infraestructures i serveis ciclistes. L'objectiu d'això és
fer de la marca Osoning Bike, una marca fàcilment
identificable pels cicloturistes.

S'han mantingut reunions personalitzades amb els
organitzadors de la Copa Osoning per la preparació de
la Cloenda de la Copa Osoning Trail Run 2022 el proper
19 de gener de 2023
S'ha treballat en la recerca de patrocinadors per la
Copa Osoning Trail Run 2023 i acabar de definir
aspectes de patrocini juntament amb els organitzadors.

S'ha llençat el repte de tardor, anomenat els cims de la
comarca d'Osona. L'objectiu és promocionar els cims
de la comarca. El repte hi han col·laborat el Mountain
Film Festival i la Fira de la muntanya de Vic. 
Es finalitzà amb els sortejos de dues entrades per la Fira
de la muntanya de Vic i dues més pel Torelló Mountain
Film Festival.Reptes 

d'Octubre

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



Una vegada superada la pandèmia, Osoning vol recuperar
els actes de comunitat amb les diferents empreses i
organitzacions dels sectors turístic i esporitu. L'objectiu
principal d'aquestes trobades és el d'oferir un espai de
networking perquè els assistens puguin compartir idees i
crear sinergies.

Es tracta d'una trobada oberta a totes aquelles empreses i
organitzacions amb activitat en el món turístic o esportiu
de la comarca d'Osona. 

Es poden fer les inscripicons al següent enllaç:
https://forms.gle/fYKsNLEJKJFd4xq36 

Acte de 

comunitat 

Osoning

https://forms.gle/fYKsNLEJKJFd4xq36


GESTIÓ I PLANIFICACIÓ 

Informació de l’inventari dels camins rurals i dels camins i pistes
forestals del municipi de Vidrà per la seva regulació.
Informació de l’estat dels inventaris per a la regulació i l’anàlisi de
caminis de diversos municipis d’Osona.
Informacions sobre l’activitat de motociclisme als camins rurals d’Osona.

El 6 d'octubre es va portar a terme una nova reunió de la Comissió
Consultiva d'Accés Motoritzat al medi natural d'Osona a l'ajuntament de
Sant Boi de Lluçanès  amb el següents punts tractats: 

El dia 11 d'octubre es va assistir a la reunió del grup de treball de mobilitat
del Parc Natural del Montseny per la campanya de tardor:

Suport planificació i gestió espais 

Web PN del Montseny

FET A OSONA 

Stand al Fòrum gastronòmic de Barcelona del 7 al 9 de novembre
Entrevistes al programa la Fonda de Catalunya Ràdio: els dies 6, 8 i 26
de desembre s'entrevistaran als diferents productors que formen part
de la cistella de productes.

Es continua amb les accions de promoció de la cistella de productes del
Fet a Osona: aliments excel·lents. 

https://parcs.diba.cat/web/montseny/
https://parcs.diba.cat/web/montseny


ALTRES INFORMACIONS

7 d'octubre. Reunió amb la Cooperativa Tàndem Social pel
desenvolupament d'un allotjament rural Viladrau.
10 d'octubre. Reunió amb l'entitat Activitum pel replantejement del
Catàleg d'Oferta Educativa a Osona.
11 d'octubre. Reunió grup de treball de mobilitat del Parc Natural del
Montseny
20 d'octubre. Trobada Tècniques província Barcelona programa PIT.
21 d'octubre. Grup de treball Carta Europea Turisme Sostenible de
comunicació.
21 d'octubre. Grup de treball Carta Europea Turisme Sostenible
definint accions dels Consells Comarcals.
25 d'octubre. Junta Executiva de l'Associació Rutes del Romànic.
28 d'octubre. Reunió coordinació turisme Diputació de Barcelona

.

ASSISTÈNCIA I ORGANITZACIÓ REUNIONS 

GESTIÓ I COORDINACIÓ

S'ha adjudicat el contracte per l'ampliació de l'Itinerari Ambiental de
Sant Pere de Casserres.
S'està adjudicant la licitació de la gestió de les xarxes socials de la
qual es va rebre un recurs que s'hi està donant resposta. 
S'ha treballat en el pressupost de l'àrea de Turisme, Cultura, Esport i
Promoció Econòmica 2023.
S'ha treballat en la Memòria anual d'Osona Turisme del 2022.

COL·LABORACIONS

S'ha col·laborat en la difusió i promoció de la 1a Jornada de portes
obertes a les empreses de la Xatic organitzada aquest mes
d'octubre i ha comptat amb la participació de dues empreses des la
comarca:

Cervesa del Montseny de Balenyà el 22 d'octubre
Kibus Cervesa Artesana a Olost el 26 d'octubre



Agenda activitats i reunions organitzades per Osona Turisme:
Dia 2 de novembre, reunió Consell Administració i municipis Osona 
Nord a l'ajuntament de Les Masies de Roda.

 Assistència a fires:
Dies 4, 5 i 6 de novembre Fira de la Muntanya de Vic
Dia 6 de novembre Fira d'en Rocaguinarda  d'Olost
Dia 26 de novembre Fira Joc Joc de Tona

Promoció a l'espai de la plaça de Vic:
Dia 19 de novembre Fira Joc Joc de Tona

AGENDA NOVEMBRE

X NIT DEL TURISME

El proper dia 1 de desembre a les 19h a Tona es
celebrarà la desena edició de la Nit del Turisme. 

Reserveu-vos ho a l'agenda, 
us hi esperem! 


