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Aquest projecte
no hauria estat
possible sense
tots vosaltres.

A les vostres mans hi teniu la memòria de
Can Trona- Centre de Cultura i Natura de la
Vall d'en Bas, de l'any 2017.
Ha estat, aquest, un any intens i ple de
projectes d'una entitat excel·lent. Si recordeu, l'equipament es va inaugurar el 17 de
juliol de 2016, amb molta expectació per
part de tota la comarca i, especialment,
dels habitants del nostre municipi. Ha estat
un any i mig de vertigen i el projecte ha
crescut com l'escuma gràcies al treball
inexorable de les persones que integren el
municipi de la Vall d'en Bas i de la resta de
la comarca. Cal fer esment de la confiança
que les entitats locals i comarcals ens han
donat per tirar endavant en aquest camí.
En aquesta memòria hi trobareu, doncs, un
recull del nombre i la tipologia d'activitats,
així com les dades quantitatives de
visitants.

Memòria coordinada i
redactada per
Xevi Collell,
director de Can Trona,
i Sandra Pérez,
tècnica de
l'Oficina de Turisme
de la Vall d'en Bas.
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Sempre hem treballat per
oferir unes activitats que
girin entorn de l'excel·lència, i, tot i que tendeix a
ser un criteri subjectiu,
creiem que és imprescindible remarcar aquest
detall en la introducció
d'aquesta memòria. Així
doncs, apreciarem que la
llegiu amb molta atenció, i
especialment que hi
sapigueu interpretar els
indicadors de qualitat,
que moltes vegades
resten a l'ombra dels de
quantitat.

Can Trona
treballa per
posar en valor el
patrimoni natural
i cultural del
territori.
‒2‒

CAN TRONA.

CENTRE DE CULTURA I NATURA DE LA VALL D'EN BAS.

U N E Q U I PA M E N T D E T E R R I TO R I .

A la Vall d'en Bas hi ha un mosaic patrimonial de primer ordre. La riquesa natural,
que ja fou detectada pels primers pobladors ara fa més de 7.000 anys, ha desencadenat un pòsit cultural, al llarg dels
segles, que avui cal investigar i difondre. A
tot això hi cal sumar la societat d'avui, que
viu en aquest territori i n’és el públic objectiu.
La suma d'aquest dos valors, el del passat
i el del present, és el que dona forma i
sentit a Can Trona. Per un costat, la investigació i la recuperació del patrimoni natural
i cultural ens permeten, a través de la divulgació i la pedagogia, arribar a les persones
i reflexionar sobre les problemàtiques
actuals que viu el nostre entorn, i nosaltres
mateixos com a societat. Tots aquests
processos busquen, també, promocionar
econòmicament les empreses, de tots els
sectors, que resideixen en la zona.
Per tant, cal entendre Can Trona com un
projecte de territori, no només com un
equipament. Un espai de rebuda de
visitants, però sobretot de dispersió i transferència de coneixement per fer de la
nostra una societat més crítica i culta.
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7 Pobles
LA VALL D'EN BAS

Municipi de la comarca
de la Garrotxa amb més
de 3.000 habitants i una
extensió de 90,67 km2
que es va constituir per la
fusió de quatre antics
municipis i que actualment integra els set
pobles següents: Sant
Esteve d’en Bas, Sant
Privat d’en Bas, Joanetes,
el Mallol, Puigpardines,
els Hostalets d’en Bas i
La Pinya.
L’agricultura i la ramaderia
hi tenen un gran pes i
tradició, degut a l’excepcional qualitat de les
seves terres i als fets que
en els anys 60 s’hi va fer
una de les úniques
concentracions
parcel·làries de Catalunya
i es va constituir una
cooperativa agrària.
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NOVETATS.
CONVENI UDG
El mes d'octubre de 2017 es va
signar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de la
Vall d'en Bas i la Universitat de
Girona. Un conveni fruit d'un
acord de col·laboració entre
ambdues institucions en el
camp de la transferència, la
divulgació de coneixement i la
valoració del patrimoni cultural i
natural a l'entorn de la Vall d'en
Bas. Una signatura que acosta
el Campus de Patrimoni
Cultural i Natural de la Universitat de Girona a Can Trona,
Centre de Cultura i Natura de
la Vall d'en Bas.

CONVENI UAB

Què ha comportat aquest
conveni?
- Beca per a una estudiant del
màster, que ha fet el seu TFM
sobre la plaça Major de Sant
Privat i Cal Monjo.
- Diagnosi dels boscos d'alt
valor natural de la Vall d'en
Bas.
-Organització de la Jornada de
Boscos Madurs ens Espais
Naturals Protegits.
- Participació en la xarxa de
municipis petits slow tourism.
- Itinerari literari pel Fluvià.
- Estructures expositives per a
Can Trona.

El conveni amb la Universitat
Autònoma de Barcelona té per
objectiu fomentar la investigació i la difusió del patrimoni
arqueològic de la Vall d'en Bas.

La Vall d'en Bas és una de les
13 seus de tot Catalunya.

Amb la signatura d'aquest
conveni, la Vall d'en Bas ha
esdevingut Campus Arqueològic i Paleontològic de la
UAB amb els jaciments de la
Dou i de l'Aubert.
www.uab.cat/web/investigar/campu
s-d-arqueologia-i-paleontologia-uab/
seu-de-la-vall-d-en-bas/can-trona-ce
ntre-de-cultura-i-natura-1345698697
448.html
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INVESTIGACIÓ.

La investigació, malauradament,
ha estat abandonada en molts
centres d'interpretació, museus i
altres espais patrimonials. No
obstant això, segueix essent molt
important, i especialment en
aquests equipaments, ja que
tenen una capacitat única de
transferència de coneixement.
La Cultura de l'aigua de la Vall
d'en Bas és un projecte que
investiga i inventaria el patrimoni
hidràulic lligat als rius de la Vall
d'en Bas. S'ha realitzat la primera
fase de tres durant aquest 2017,
gràcies a l'ajut econòmic de
l'Institut Ramón Muntaner, la
Direcció General de Cultura
Popular i l'Ajuntament de la Vall
d'en Bas.
Aquest projecte s’ha pogut
endegar gràcies a la col·laboració
amb entitats i organismes de la
Vall i de la comarca, com el Grup
Excursionista Cultural i Alpinista,
el Patronat d'Estudis Històrics
d'Olot i Comarca, i l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa.

‒6‒

35 Km2
—
7 entitats i
administracions
implicades
—
33 elements
patrimonials
inventariats
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DONES
DE LA VALL.

El projecte Dones de la Vall
esdevé un treball transversal.
Etnologia i gènere, investigació i
divulgació. Tot per donar valor a
la memòria del nostre territori a
través de la figura de la dona.
El 2016, Marc Planagumà
presentà el seu treball Dones de
la Vall. Invisibilitat i patriarcat.
Enguany, Martí Albesa ha presentat el seu, titulat Dones de la
Vall. Infraestructures i comunicacions. El documental del 2018
posarà punt i final a aquest
projecte.
En aquesta línia, la del gènere,
també es s’ha fet una exposició
“Dones escriptores”, i una
jornada, amb l'objectiu de
posicionar el paper de la dona.

www.youtube.com/watch?v=0QmTQS8XCmw
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RECUPERACIÓ.

EL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC.

El jaciment de l'Aubert ha conclòs la part que es duia excavant des del 2005 i, per ara, no es preveuen noves excavacions. No obstant això, des de Can Trona se seguirà apostant
per la seva activació i obertura al públic per tal de fer-ne un
espai visitable.

Un any més s'han pogut fer treballs d'arqueologia a la Vall
d'en Bas. El jaciment de la Dou, dirigit per la doctora Maria
Saña de la Univeristat Autònoma de Barcelona, segueix aportant materials i informacions excel·lents.
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30 estudiants i
professors
d'arreu del món
—
15 metres
cúbics excavats
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EXPOSICIONS.

Durant tot el 2017 hi ha hagut un
total de 8 exposicions temporals a
Can Trona, totes vinculades al
patrimoni natural o cultural del
nostre territori, així com a la
història del nostre país.

8 exposicions
temporals
—
1.036
visitants

- “Made in la Vall d'en Bas”
- “Construint el territori”
- “Orquídies de la Vall d'Hostoles”
- “Lluites compartides”
- “Dones escriptores”
- “El Vescomtat de Bas”
- “9 km”
- “Peret Blanc de Beget”
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DIVULGACIÓ.

Un dels pilars de Can Trona
és la difusió del patrimoni.
Per aconseguir-ho, entre d’altres,
s'organitzen xerrades i
conferències. Algunes es
programen en relació amb alguna
temàtica determinada en les
exposicions temporals; d'altres
s’organitzen per la necessitat
d'aprofundir en un tema
d'actualitat.

1.410
oients
—
24
xerrades
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ACTIVITATS
EDUCATIVES.

Totes aquestes
activitats es
posaran en
funcionament
l'any 2018.

Durant el 2017 s'ha treballat per posar les bases dels recursos educatius. Per desenvolupar-les, s'ha treballat intensament entre les àrees de
Cultura, Joventut i Educació, i una empresa externa. D'aquesta manera
s'ha aconseguit obtenir tres propostes educatives separades per edats
que responen a les necessitats dels currículums educatius dels centres
i a l'essència de Can Trona.
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ACTIVITATS
EDUCATIVES.

El mes d'abril vam tenir uns 30 estudiants d'arreu del món treballant des
de l'Alberg Municipal i Can Trona per proposar un projecte de mobilitat
sostenible a la Vall d'en Bas. Aquest workshop o taller anava sota el
paraigua del Màster internacional sobre gestió i intervenció ambientals,
el director del qual és Francesc Muñoz, de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
‒14‒

La proposta final és un document de dues-centes pàgines
que mostra diferents propostes
sobre com moure's de forma
sostenible tot apreciant el
patrimoni cultural i natural del
territori, així com altres iniciatives per reduir l'impacte visual
d'alguns elements materials.
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JORNADES
NACIONALS.

Les jornades nacionals esdevenen activitats d'alt impacte en què
normalment es discuteixen les
grans qüestions que afecten una
problemàtica concreta. El 2017
Can Trona en va coorganizar i
albergar dues.
Les primeres van ser el mes de
juny, les Jornades Nacionals de
Patrimoni Etnològic de Catalunya:
la interacció entre allò immaterial i
el que és natural. Estaven sota el
paraigua del la Direcció General
de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de
Cultura de la Generaliat de
Catalunya.
La segona jornada va tenir lloc el
mes d'octubre: el Fòrum d'Espais
Naturals Sostenibles. El primer
fòrum de discussió organitzat per
la Direcció General de Turisme
del Departament d'Empresa i
Coneixement de la Generalitat de
Catalunya.
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LLOGUERS.

16
lloguers

Durant el 2017 diferents empreses, associacions i altres organitzacions han
llogat l'equipament de Can Trona i, especialment, l'auditori. D’aquesta forma
es va consolidant com a espai de referència també en aquesta línia.

L'equipament de Can Trona disposa de diverses sales de diferents característiques. Aquestes es poden llogar segons el preus estipulats en les ordenances fiscals de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas. El 2017, 16 empreses i
associacions van llogar algun dels espais, la qual cosa ha generat una despesa econòmica directa en el municipi i en l'equipament.
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ENTITATS.

VISITES
AMB GRUPS
SOCIALMENT
SENSIBLES.

Un dels pilars de l'equipament són les entitats. És
evident que sense les
entitats la feina que es fa no
tindria cap sentit. Per això
sempre que hi ha la voluntat
des d'una associació de
col·laborar amb Can Trona,
es veu amb bons ulls i s'hi
col·labora.

La part social és, també,
fonamental. Enguany s'ha
col·laborat amb Integra, la
Creu Roja, la Cooperativa
Suara i la Residència del Tura.
S'han fet diverses visites i
activitats guiades a Can Trona
per a aquests col·lectius.

18
activitats i
projectes
amb
entitats
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DOCS DEL MES.
El mes de maig es va
començar a programar el
Documental del Mes, un
projecte que prolonga el
Festival Internacional de
Cinema Documental
DocsBarcelona al llarg
de l'any i del territori. Es
pretén acostar el gènere
documental al màxim
nombre possible d'espectadors.

365
usuaris
des del
mes de
maig
Cada mes s'estrena una
pel·lícula documental
internacional de qualitat,
de temàtica i de
procedència diversa, a
més de 70 sales de
Catalunya, de la resta de
l'Estat, Xile i Colòmbia.
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JORNADES
EUROPEES
DE PATRIMONI.

Les Jornades Europees de Patrimoni s'han consolidat a la Vall d'en Bas
des del seu inici el 2015, que es visità la vila del Mallol; el 2016, Sant
Esteve d'en Bas i el 2017, els Hostalets d'en Bas.
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COL·LABORACIÓ
AMB PROJECTES
DE LA COMARCA.
Can Trona té una vocació
clarament comarcal. Per
aquest motiu s'ha col·laborat en projectes comarcals
des dels seus inicis. S'ha
participat en iniciatives i
activitats amb Turisme
Garrotxa, els Museus
d'Olot, el Parc Natural de
la Zona Volcànica de la
Garrotxa, el Consell
Comarcal de la Garrotxa o
el Sismògraf, , entre
d’altres.
Cal destacar, especialment, la participació activa
en la Carta europea de
turisme sostenible (CETS).
La CETS és una iniciativa
que agrupa diversos
agents de tota la comarca
amb l'objectiu de preservar
els valors del nostre
territori tot promovent
l'economia local.

Es reuneix 4 cops l'any per
revisar les actuacions
presentades per cada ens
amb els objectius esmentats.
Can Trona va presentar el
2015 4 actuacions per al
transcurs 2016-2020.
Durant el 2017 s'ha treballat en algunes d'aquestes.
- Reduir l'impacte ambiental en la zona del Puigsacalm.

FIRA
DE SANT
NICOLAU.
La Fira de Sant Nicolau
no ha parat de créixer
en els darrers anys. La
reorientació cap a una
fira més cultural, educativa i propera ha estat
un èxit i la població ho
ha agraït participant-hi
activament. Una fira de
tota la Vall organitzada
per diverses associacions i entitats i amb
Can Trona.

- Reduir l'impacte ambiental en la zona dels pins de
Sant Privat.
- Reduir l'impacte ambiental en la zona dels Hostalets d'en Bas.
- Elaborar un mapa del
paisatge cultural de la
comarca.

Més de 180 usuaris
en 3 edicions
‒21‒

Més de
7.000
visitants

TURISME.

Des de Can Trona també es
coordinen els projectes
turístics i l'Oficina de
Turisme, que està ubicada en
l'equipament.
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LA VALL D'EN BAS
- LES PRESES.
DESTINACIÓ DE TURISME FAMILIAR.
El dia 24 de març de 2017, la Vall
d’en Bas, juntament amb les
Preses, es va incorporar al grup
de destinacions catalanes especialitzades en turisme familiar per
part de l’Agència Catalana de
Turisme (ACT).

12

Estar distingit amb un segell de
l’ACT significa que es compleixen
uns requisits mínims, com ara ser
una zona on poden jugar els
nens, disposar de canviadors o
bé tenir els endolls protegits,
entre d’altres. També serveix per
poder donar publicitat dels dos
municipis a través d’agents
externs, com són Blogtrips,
Famtrips i Benchmarkt. Es troben
especificats en l’apartat Blogtrips
i Presstrips.
L’ACT utilitza l’usuari Catalunya
Experience a les xarxes socials
per dirigir-se al públic final. El
99% de fotos penjades a Instagram són imatges dels mateixos
instagramers.
-Facebook 1.194.791 seguidors.
-Twitter 66.693 seguidors.
-Instagram 255.236 seguidors.
-Youtube 6.689 subscriptors.

1

Allotjaments

Oficina de
Turisme

5

Empreses d’activitats
culturals, d’oci i
lleure

8

Restaurants
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26

Establiments
adherits

ASSOCIACIÓ DE TURISME.
COMERÇ I ACTIVITATS
DE LA VALL D’EN BAS.

L’Associació de Turisme, Comerç
i Activitats de la Vall d’en Bas està
formada per gairebé tots els
establiments turístics del municipi.
Es poden classificar en les
categories següents: allotjaments,
bars i restaurants, comerços i
serveis, i activitats.

113

9

Passaports
entregats

altres
accions

PASSAPORT EXPLORA
LA VALL.

El principal projecte de l’Associació és el passaport Explora la
Vall, que consisteix a segellar tres
establiments de tres categories
diferents: un allotjament, un
restaurant (amb un valor de 12 €)
i un comerç, o bé una activitat
(també amb un valor de 12 €).
Una vegada el tenen segellat,
s’ha d’entregar a qualsevol dels
establiments que formen part de
l’Associació o bé a l’Oficina de
Turisme, i entren en el sorteig
d’un cap de setmana a la Vall
d’en Bas per a dues persones.
Aquest sorteig es fa el mes de
desembre i hi entren tots els que
han estat entregats en l’any en
curs.
Aquest passaport es reparteix
tant des de l’Oficina de Turisme
de la Vall d’en Bas com des dels
mateixos establiments que formen
part de l’Associació.
Amb aquest projecte es vol
potenciar que els visitants passin
almenys una nit a la Vall i facin
algun tipus de despesa al municipi.
La guanyadora del sorteig, Maria
Cinta i Vicens, va gaudir del premi
el cap de setmana del 9 i 10 de
juny de 2018.

2

Catalunya Film
Comission

3

Blogtrips

Famtrips

3

Presstrips
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4

BLOGTRIPS I
PRESSTRIPS

OFICINA
DE TURISME.

L’Oficina de Turisme de la Vall
d’en Bas, situada a Can TronaCentre de Cultura i Natura, rep
els turistes en diferents horaris
segons l’època de l’any de 2017.
Per una banda, durant l’estiu està
obert de dimarts a diumenge, i
obre cada dia al matí de 10 a 14 h
i el divendres i dissabte també a
la tarda. En canvi, durant la resta
de l’any només està obert el
dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 19
h, i el diumenge de 10 a 14 h. En
el cas de ponts, l’horari pot
canviar segons el pont, però
majoritàriament en dia festiu
només està obert al matí.
La nova situació, canviar d’Hostalets a Can Trona, ajuda a repartir
més bé els visitants, ja que ara
l’Oficina queda just al centre de
la Vall d’en Bas i més propera a
les principals vies d’accés a la
comarca.
Es dona una informació propera,
homogènia i transparent, de
manera que s’explica als visitants
tot el que poden veure, fer, on
comprar o on menjar, i poden
escollir ells el que millor els vagi.
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EL MATERIAL.
El material informatiu de què disposa
l’Oficina de Turisme per atendre els
visitants és bastant variat.
Els fullets propis de la Vall d’en Bas
són: el mapa i el passaport creat per
l’Associació de Turisme de la Vall
d’en Bas; la guia turística que explica
què es pot visitar a cada poble de la
Vall, a més de tenir una guia de
comerços, serveis i esdeveniments; 8
rutes en format de tríptic que es
poden fer al municipi; fulls publicitaris
dels establiments de la zona que ens
hagin fet arribar; un mapa de
carreteres plegable dissenyat per una
empresa externa, però molt detallat;
la ruta del silenci -ruta cicloturística;
la ruta del Puigsacalm i diferents
gorgs, en format paper.

Les 8 rutes que hi ha
disponibles són:
-Ruta 1. Dels Hostalets a Sant Esteve.
-Ruta 2. Racó del Grau.
-Ruta 3. Salt del Roure.
-Ruta 4. De la Pinya a Sant Joan dels
Balbs.
-Ruta 5. De la Pinya a Sant Valentí.
-Ruta 6. Sant Miquel de Castelló i
Falgars.
-Ruta 03. Salt del Sallent i Santa
Magdalena.
-Ruta 04. Camí Ral – Per l’altiplà del
Collsacabra.

També es pot utilitzar l'aplicació
Natura Local, que té
incorporats diversos tracks del
municipi de la Vall d'en Bas.
‒26‒

EL MATERIAL.

Pel que fa a la resta de fullets que es donen des de l’Oficina
de Turisme, hi ha el mapa de la Garrotxa; el Garrotxa
Cultour, que està dividit en temàtiques que es poden trobar
a tota la comarca; les rutes 1 i 2 del Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa (la primera és una ruta circular que
uneix el volcà del Croscat, el volcà de Santa Margarida i la
fageda d’en Jordà i la segona és el sender Joan Maragall);
els fullets del Parc de Pedra Tosca i del mirador de Xenacs
al poble de les Preses i, per últim, fulls publicitaris de lloguer
de bicicletes.
També hi ha disponible un desplegable de Vies Verdes de
Girona, on es pot consultar tots els itineraris senyalitzats per
fer principalment en bicicleta.
Dels fullets mencionats anteriorment, pràcticament tots
estan disponibles en català, castellà, anglès i francès. Els
que només es poden consultar en català són: mapa i
passaport de La Vall d’en Bas, la ruta del silenci, el mirador
de Xenacs i el Parc de Pedra Tosca.
Per complementar tota la informació que es dona mitjançant
els documents citats, hi ha disponible el Tot Garrotxa, que té
un cost d’ 1 € - és l’únic document turístic explicatiu que es
paga a l’Oficina de Turisme- i explica tot el que es pot veure
a la comarca: els pobles, rutes, establiments, entre d’altres.
‒27‒

DADES.
160

160

Durant l’any 2017 hi va haver un total de 263
consultes fetes per 647 persones. Els pics més
alts d’atencions van ser durant els mesos d’estiu,
juntament amb el mes d’abril, període de Setmana Santa.
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Els visitants de l’Oficina de Turisme tenen diferents demandes per conèixer els racons de la Vall
d’en Bas. Per una banda, hi ha les persones, que
solen ser famílies, que volen visitar els pobles i
fer excursions curtes, de menys de dues hores de
durada i d’accessibilitat fàcil. En algunes
ocasions també volen fer alguna activitat, com pot
ser visitar una granja, tot i que no és tan freqüent
i se’ls ha d’incentivar.

20

20

Per altra banda, trobem les persones que
sobretot estan interessades a caminar més de
dues hores i entre 10 i 12 quilòmetres. Aquestes
també una estan interessades en la part cultural
com pot ser visitar els pobles, tot i que no és el
principal motiu de la visita. Pràcticament sempre
són parelles.
De tots aquests perfils de persones, alguns volen
afegir a l’estada una visita a altres pobles de la
Garrotxa, com pot ser Besalú, Sant Joan les
Fonts, Castellfollit de la Roca o Santa Pau. En
aquests nuclis la visita és cultural i no tant de
senderisme, tot i que en tots és possible fer-hi
alguna ruta i disposar de la informació a la
mateixa Oficina de Turisme de la Vall d’en Bas.
Tal com s’ha comentat anteriorment, a la Vall d’en
Bas hi ha dues rutes que es poden consultar a
l’aplicació Natura Local, la del salt del Roure i
Sant Miquel de Castelló i Falgars. Aquesta
aplicació permet conèixer el municipi amb una
descripció dels diferents establiments que s’hi
poden trobar, una explicació sobre què s’hi pot
veure i la part més important, les rutes explicades
i amb el track incorporat.
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PERSONES ATESES

42

%
PARELLES

El principal perfil de persones que
visiten l’Oficina de Turisme de la Vall
d’en Bas són parelles, però també hi ha
moltes famílies.
MADRID
(10%)
VALÈNCIA
(40%)

BALEARS
(15%)

PROCEDÈNCIA
ALTRES COMUNITATS
D’ESPANYA

ARAGÓ
(10%)

EUSKADI
(15%)

MURCIA
(5%)

EXTREMADURA
(40%)
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ATENCIONS
ALTRES PAÏSOS
ALTRES
(5%)
COMUNITATS
(8%)
TARRAGONA
(3%)

FAMÍLIA
(27%)

XILE
(7%)
FRANÇA
(43%)

BARCELONA
(33%)
ANGLATERRA
(14%)

LLEIDA
(2%)
GIRONA
(12%)

PROCEDÈNCIA
VISITANTS
ÀREA
METROPOLITANA
(14%)

PROVÍNCIA DE BARCELONA
(40%)

70

%

BARCELONA

Aquestes persones el que volen és
sobretot relaxació i fugir de la gran
ciutat.

PROCEDÈNCIA
SUÈCIA
(7%)

VISITANTS DE FORA
D’ESPANYA

BÈLGICA
(17%)
ALEMANYA
(7%)

AUSTRÀLIA
(7%)

43

%
FRANÇA

En global, els turistes estrangers han
representat 13 atencions del total de
262.

DADES.

1.410

Usuaris a través de
lloguers
d'equipament

Oients en activitats
de divulgació

63

Persones ateses a
l'Oficina de
Turisme

365

Activitats

6.189

647

1.393

Usuaris en els Docs
del Mes (des de
maig).

PÚBLIC TOTAL

401

1.790

851

Twitter

Instagram

Visitants a
exposicions

756

9

Exposicions
temporals

Facebook
‒29‒

30.345
Visitants
al web

@CanTronaCCN

