
Dinamització turística 
de la Font Picant 
de Sant Hilari Sacalm



Sant Hilari Sacalm és un poble que disposa d’un
entorn natural i patrimonial privilegiat.

La construcció del balneari de la Font Picant va ser
rellevant per al desenvolupament, urbanisme i
caràcter del municipi. Va suposar la transformació del
poble.



Creació d’una ruta turística

1.Recerca d’informació

Objectiu del 
treball

Metodologia 2.Elaboració de la ruta



Metodologia

1.Recerca 
d’informació

Informació històrica :

Libres i documents. Gran part proporcionats per Can Rovira.

La informació històrica obtinguda s’ha complementat entre

ella per a posteriorment, resumir-la i seleccionar la més

rellevant per a l’itinerari turístic. Senzilla, interessant i

comprensible per al públic.

.



Metodologia

1.Recerca 
d’informació

Informació de com elaborar una ruta turística :

Apunts del grau universitari de turisme de la UDG, facilitats

per una de les tècniques del pla estratègic de turisme de les

Guilleries i ajuda i seguiment per part de dues tutores de la

Universitat de Girona gracies a la beca de la Càtedra de

l’aigua, natura i benestar.

En una visita a l'exposició sobre el balneari de la Font Picant

que es troba a Can Rovira s’ha pogut extreure diversos

materials històrics primaris d’aquella època, com els que es

veuen a la següent diapositiva:

.





Metodologia

2. Elaboració de la 
ruta

Visites al balneari de la Font Picant i a les fonts.

En aquestes visites s’ha determinat el recorregut que es

seguirà al llarg de l’itinerari turístic i s’han fet fotos i vídeos

d’aquest.

Finalment amb el recorregut i contingut determinat

s’elabora el guió, el qual consta de tot el què dirà el guia al

llarg de la ruta marcada.

.



Resultats

Ruta turística 

És fonamental la creativitat a la hora d’elaborar un itinerari

turístic, ja que aquest ha de destacar i ha de ser interessant

per als clients. Així doncs, s’ha optat per fer una ruta en la

qual els clients hi puguin participar sentint-se així part del

context històric, clients del balneari de la Font Picant al

segle XX.

La ruta comença amb una breu introducció als clients,

continua per a les tres fonts i finalitza en el balneari on en

aquests es porta a terme un tastet per tal de fer l’itinerari

més atractiu.

.



Les fonts 
principals del 
balnerai de la 
Font Picant de 
Sant Hilari 
Sacalm.

Font de Santa 
Teresa

Font de Sant Joan
Font de Santa 

Escolàstica



CONCLUSIONS En primer lloc, és fàcil acabar fent una ruta massa convencional, per tant

la creativitat és un element molt important . Cal cridar l’atenció del públic

i presentar la ruta tractiva. Així hi haurà un reclam publicitari.

En segon lloc, aquest estudi te un alt interès cultural, realitzar aquest

recorregut turístic és útil per a la prosperitat del turisme a Sant Hilari i

per explotar tots aquells recursos dels quals Sant Hilari Sacalm disposa. Si

la ruta creada és pogués incorporar al pla estratègic del municipi que

ofereix Sant Hilari, el treball obtindria una finalitat practica i

conseqüentment es compliria el meu objectiu inicial, la realització

d’aquesta ruta.



“Un pueblo sin el conocimiento de
historia pasada, el origen y la cultura
es como un árbol sin raíces.”

Marcus Garbey


