UN PROJECTE QUE
COMENÇA A CAMINAR
I QUE HEM DE CONSTRUIR
ENTRE TOTS
Perquè els camins ens
connecten, ens porten a
nous indrets, ens mouen
i ens motiven.
Et convidem a descobrir
Camins del Bages.

Un projecte col·laboratiu
que comença a caminar
ara i que té el repte de
presentar el Bages com a
destinació turística posant
en valor el gran potencial
de la comarca i tots els
seus actius, des dels més
insòlits fins als més coneguts. Aquesta fita l’hem
d’aconseguir entre tots i
per això necessitem la teva
col·laboració.

COL·LABORA AMB
CAMINS DEL BAGES!

I TU QUÈ HI GUANYES
COL·LABORANT?

COMPARTEIX
AMB NOSALTRES
LES TEVES MILLORS
FOTOS DEL BAGES

Amb el projecte Camins
del Bages tots hi guayem.
Guanyem visibilitat, noves
oportunitats i un territori
més endreçat i preparat
per ensenyar a un turisme
sostenible. Guanyem noves
activitats econòmiques,
motivació i autoestima.

Et demanem que ens cedeixis fotos de qualitat
per fer-les servir en la promoció del nostre territori.
El Bages mereix ser ensenyat amb les millors imatges.
Així tothom podrà descobrir la bellesa i el potencial
de la comarca. Tu ens hi pots ajudar!
Envia’ns les fotos al correu electrònic
caminsdelbages@bagesimpuls.org amb el teu
nom i cognoms i una petita descripció de la
imatge, el lloc i la data.

Si t’estimes el Bages,
camina amb nosaltres
acompanyant-nos en
aquest projecte, estaràs
ajudant a promocionar el
territori i a construir un
futur millor per a tots.

I no t’oblidis de seguir-nos al Facebook
Camins del Bages per estar al dia del nostre recorregut
i compartir amb nosaltres les teves experiències.
bagesimpuls.org/caminsdelbages
facebook.com/caminsdelbages

Camins de la TERRA

Coordina:

Mou-te pel Bages!

Coorganitza:

Col·laboren:

Camins de l’AIGUA

Camins de la SAL

Camins del Vi

Camins de la LLUM

Camins de la TRADICIÓ

Camins del bages és un projecte promogut per
Bages Impuls! Si t’estimes el Bages, t’hi esperem!
Bages Impuls! és una
associació transversal
de la societat civil que
treballa per la promoció
econòmica i l’articulació
turística de la comarca des
de la col·laboració oberta,
responsable i sostenible.

Vols formar part
de Bages Impuls!?
La teva col·laboració
és important.
Per fer-ho, posa’t en
contacte amb nosaltres a:
hola@bagesimpuls.cat

www.bagesimpuls.org

bagesimpuls.org/caminsdelbages
facebook.com/caminsdelbages

