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La Província de Girona 
 
Hem escollit la província de Girona perquè té molts recursos turístics de moltes 
característiques diferents.  
 

Classificació Tècnica 
Segons la seva classificació tècnica hem localitzat els següents exemples: 
 

Hidrom 

• Area Protegida de les illes medes: important reserva ecològica marítima, es 
controlen les immersions a la zona (des de  l’Estartit). 

• Balneari de Vichy Català: Té una gran historia en el turisme de salut i termal. 

• Estany de Banyoles: a la comarca de la garrotxa, és l’estany més gran de 
Catalunya. 

Phitom 

• Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà: important reserva d’aus adequat 
amb molts punts d’observació. 

• Parc Natural del cap de creus: és el punt més occidental de la península amb 
un clima bastant extrem. 

• La vall de Núria: Amb domini esquiable i  moltíssimes possibilitats d’activitats de 
muntanya. 

 

Litom 

• Conjunt medieval de Besalú: Conjunt medieval , vila emmurallada, amb un gran 
pont romànic, esglésies i restes d’un important barri jueu. 

• Banys Àrabs de Girona: perfectament conservats de gran importància 
arquitectònica i artística. 

• Teatre Museu Dalí: De renom mundial pel estil surrealista de l’autor. 

 

Antropom 

• Fira de sant Narcís: Fira d’arrel cultural, amb concerts, representacions, 
sardanes, pel·lícules, tallers, etc.. durant més d’una setmana (ocubre-
Novembre). 

• Temps de Flors: A la ciutat de Girona s’omple de flors i s’obren els patis de les 
cases i palaus del casc antic. 

• Fòrum Gastronòmic: Trobada temàtica al voltant de la gastronomia catalana i la 
dieta mediterrània, amb projecció internacional. 
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Classificació Llei 13/2002 
 
Segons la Classificació de la llei 13/2002 els següents exemples: 
 

Recursos turístics essencials 

E Teate-Museu Dalí de figueres: doncs reforça la realitat de Catalunya amb la imatge 
internacional de Salvador Dalí i el corrent surrealista que representa. 

Recursos turístics d’interès local 

El Monestir de Sant Pere de Rodes: És un imponent monestir romànic en una situació 
exepcional, s’hi arriba des del port de la Selva 

Recursos turístics potencials 

No s’han trobat recursos turístics potencials. 
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Fitxa del Museu Dalí 
 
Nom del recurs: Museu Dalí 

 
Població: Figueres, Girona 
Adreça: 
 

Plaça Gala-Salvador Dalí, 5 
 
Entrada: 
Plaça Gala-Salvador Dalí, 5 
Sortida: 
Carrer Mª Àngels Vayreda  

Classificació 
Tècnica: 

LITOM 

Classificació Llei 
13/2002: Recurs Turístic essencial 

Breu descripció: El Teatre-Museu de Dalí va ser inaugurat al 1974,  fou construït sobre 
les restes de l'antic teatre de Figueres, a l’interior del edifici hi ha la 
tomba de l’artista. L’any 2011 hi van haver 916.000 visitants al museu. 
És un dels més gran exponents del Surrealisme. 

Característiques i 
informació 
rellevant:  

Horari: 
01/11 – 28/02: 10:30h- 17:15h 
01/03 – 30/06:  09:30h- 17:15h 
01/07 – 30/09: 9:00h-19:15h 
01/10 – 30/10: 9:30h – 17:15h 
Horari nocturn: 
28/07 – 01/09: 22:00h – 01:00h 
 
Preus: 
Individual: 12 €; Grups (+ 25 persones): 8 €. 

 

Localització visual (mapa) 

 


