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Torroella de Montgrí-l'Estartit-Illes Medes, entre les 10
destinacions turístiques més sostenibles del món

Torroella de Montgrí-l'Estartit-Illes Medes ha estat escollida com la destinació costanera més sostenible
del món en els prestigiosos premis World’s Best Sustainable Destinations que concedeix l'organització
internacional Green Destinations. El veredicte es va fer públic ahir a la tarda en el marc del Saló
Internacional de Turisme ITB de Berlín. Els encarregats de recollir el premi van ser la regidora de
Destinació Turística, Sandra Pibernat i l'assessor turístic municipal, Josep Capellà. Aquest reconeixement
ha permès situar la nostra destinació en el rànquing anual que elabora el mateix organisme de les 10
destinacions turístiques més sostenibles del món.
Segons Pibernat, «aquest guardó reconeix l’esforç que, des de fa pràcticament dues dècades, ve fent el
municipi en l’àmbit de la sostenibilitat. En aquest sentit, l’execució del projecte Life Pletera, per
desurbanitzar i regenerar ambientalment l’antiga maresma de la Pletera, urbanitzada parcialment a
finals dels 80, ha estat clau per a l’assoliment d’aquest prestigiós premi.»
El Life Pletera com a exemple

La regidora argumenta que «el cas
de la Pletera exemplifica a la perfecció el canvi de model de desenvolupament territorial i de promoció
turística pel qual ha apostat el municipi, fonamentat en la progressiva reducció del sòl urbanitzable i
l’increment de zones protegides». Així, del model d’explotació urbanística de la segona meitat del segle
XX, basat en la urbanització dels espais costaners (construir urbanitzacions i augmentar les places
hoteleres i de càmping vinculades al turisme de sol i platja), s’ha passat a un model basat en la
valorització del patrimoni natural, que demana l’articulació turística al voltant d’espais naturals en bon
estat de conservació.
L’aposta per la sostenibilitat s’ha integrat com un element transversal en la gestió municipal, atesa la
singularitat i l’alt valor mediambiental del territori, on hi conflueixen una gran diversitat d’espais i
hàbitats, protagonitzats pel massís del Montgrí, les illes Medes, els aiguamolls del Baix Ter i la fèrtil plana
agrícola. Actualment, el 67 % del terme es troba protegit dins dels Parc Natural i només un 10 % és sòl
urbà.
Aquesta elevada qualitat ambiental es troba clarament reflectida en la franja litoral del municipi. Dels
15,1 km de longitud, només un 30 % està urbanitzat i la major part dels 5,4 km de platges aptes per al
bany, són de caire natural.
Aquest és el tercer any en què la destinació Torroella de Montgrí-l’Estartit-Illes Medes obté un
reconeixement en els premis que promou l’organitza Green Destinations. El 2018 va aconseguir el segon
premi en la categoria de Terra (Medi Ambient i Clima) i el 2017 va ser finalista entre les 100 destinacions
més sostenibles.
Més informació:
- Dossier Compromesos amb la sostenibilitat
- Butlletí de final del projecte Life Pletera (Layman's report)
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