Breu descripció de la
vostra recerca
d'auditoria ciutadana
En el projecte
busquem informació
de set rutes de la
província de Girona
per atraure nous
públics interessats en
un turisme cultural i
natural.

Dades de context:
❏

La descripció de
les rutes en la
pàgina web
viesverdes.cat

❏

Descripcions dels
pobles per on
passen

❏

Notícies sobre
l’adjudicació de les
rutes

❏

El projecte es diu:
“Vies Verdes “
Aquest projecte
consisteix en un ajut
econòmic rebut del
FEDER per millorar els 7
trams de vies verdes que
hi ha arreu de Girona.

Persones expertes en el
tema
❏

❏

❏

Informació
econòmica dels
diners assignats al
projecte

Recerques addicionals:

Ajuntaments dels
pobles per on passen
les vies
Companys i
companyes i
professors i
professores del cicle
de grau mitjà,
CAFEMN, del nostre
institut
Consorci de Vies
Verdes de Girona

Format de comunicació i
estratègia de participació
❏

Site
https://sites.google.
com/a/iesrocagross
a.cat/projecte-viesverdes/

❏

Twitter:
https://twitter.com/
ViesVerdes

❏

Instagram:

https://www.instagr
am.com/viesverdes.
rocagrossa/?hl=es

Valor per a la comunitat:
❏

Creiem que afavorirà que els ciutadans sàpiguen on van a parar els diners del
fons FEDER i, també pensem que millorarà el turisme a les zones pròximes a
les rutes ja que es donaran a conèixer noves rutes per on passar.

Pàgina web “vies verdes” :
Web vies verdes

❏

Xarxes socials de “vies verdes Girona”,
Facebook
Instagram

També pensem que la nostra recerca pot ser el primer pas perquè altres
entitats puguin seguir fent una recerca més exhaustiva sobre a on van dirigits
els diners del fons FEDER.

❏

Així mateix la nostra cerca pot interessar a les entitats que gestionen els
municipis per on passen les rutes, a empreses pròximes i relacionades o a
programes d’investigació.

❏

Recerca de dades secundàries(consulta de
notícies i informes oficials):

❏
❏

❏

Projecte i
tema escollits

Xarxes socials d’ Ajuntaments i institucions:
Projectes FEDER
Diari oficial de la Generalitat

