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INTRODUCCIÓ
Els ETIS són un procés per gestionar, monitoritzar i augmentar la sostenibilitat dels
destins turístics europeus, impulsat per la Direcció General d’Industria i Empresa
de la Comissió Europea.
S’inicia la segona fase de proves pilot per a la implementació dels ETIS, i s’han
seleccionat 110 destins.
A nivell de Catalunya s’han seleccionat per posar en marxa i testar aquests
indicadors les següents destinacions:
-

El municipi de Torroella de Montgrí - l'Estartit

-

El municipi de Llançà.

-

La diputació de Barcelona

-

L’Ajuntament de Barcelona

Des de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí – L’Estartit s’ha considerat que la
participació en aquest projecte pot ajudar a:
-

Conèixer millor els beneficis econòmics i socials que genera l’activitat
turística al municipi.

-

Identificar els impactes que té aquesta activitat en el territori.

-

Contrastar metodologies de gestió de l’activitat turística.

-

Fomentar la cooperació públic-privada en el desenvolupament de les
estratègies de dinamització turística del municipi.

-

Fomentar el treball en xarxa amb altres destinacions europees.

INDICADORS
El sistema d’indicadors es basa amb 27 indicadors obligatoris i 40 d’opcionals que
intenten quantificar l’impacte que té aquesta activitat en el territori a través dels
següents aspectes:

-

Gestió de la destinació, 4 indicadors obligatoris i 5 d’opcionals.

-

Impacte econòmic, 7 indicadors obligatoris i 11 d’opcionals.

-

Impacte social i cultural, 5 indicadors obligatoris i 9 d’opcionals.

-

Impacte ambiental, 11 indicadors obligatoris i 15 d’opcionals.

Es tracta d’un sistema flexible que es pot ampliar o reduir en funció de les
necessitats i característiques de cada destinació.
El principi bàsic del sistema d’indicadors es que en l’anàlisi de l’evolució del destí i
en el procés de presa de decisions es compti amb la implicació de totes les parts
interessades (empreses, entitats, comunitat educativa, responsables de gestió
pública, teixit associatiu, etc.).

GRUP DE TREBALL
El sistema ETIS recomana la creació d’un grup de treball en què hi estiguin
integrats representants de les entitats públiques que actuen en el territori, les
empreses turístiques i de serveis i la població local.
El grup de treball del municipi proposat que en formi part:
-

L’Alcalde de Torroella de Montgrí – l’Estartit

-

La regidora de turisme

-

El Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter

-

L’Estació Nàutica l’Estartit-illes Medes

-

L’Associació de comerciants de Torroella de Montgrí

-

El Club Nàutic Estartit

-

El Museu de la Mediterrània

-

El director científic del projecte LIFE

-

El responsable d’observació meteorològica

Representants de diferents àrees de l’Ajuntament relacionades amb el territori i
l’activitat turística i social: Urbanisme, Promoció Econòmica, Policia Municipal,
Ensenyament, Turisme i Comunicació.

DESTINATION PROFILE
This form can be used to give stakeholders an overview of your destination. Complete it to suit your needs and amend as necessary.
DESTINATION:
COUNTRY:
DESTINATION BOUNDARY:

Torroella de Montgrí i l’Estartit
Spain
Baix Empordà (Catalonia)

LOCATION:

OVERVIEW:

Description

Distance from the national capital
city (km)

Main types of tourism and most popular activities

Top five most popular tourist attractions (including environmental and cultural
attractions).

Torroella de Montgrí and L’Estartit (there are 6 km between L'Estartit and
Torroella) are situated in the heart of the Costa Brava, with easy access from
other coastal resorts and also from Girona, Barcelona and the French border,
along the AP‐7 motorway.
Torroella de Montgrí is a town with personality, and is an ideal place to spend
an enjoyable stay at any time of the year. Visitors can picture the different
periods of history that have left their mark on the town from architectural
vestiges that make us travel back through time in the blink of an eye. The main
streets of Torroella all converge on Plaça de la Vila, the lively Monday morning
marketplace, the departure point for street parades announcing forthcoming
entertainment, and an ideal stage for traditional sardana dancing. Its excellent
acoustics make this the perfect open‐air venue for summer concerts during the
prestigious annual International Music Festival. The Plaça de la Vila is a
porticoed square with irregularly shaped arches combining to form a pleasing
whole. By standing under each of the arches in turn, the visitor will perceive
curiously different aspects of the square.
L’Estartit is a privileged place, an ideal spot for enjoying pleasant, comfortable
holidays at any time of the year. The variety of different landscapes, the long
beach, and the tourism, shopping and leisure opportunities make this Costa
Brava area an ideal spot for enjoying pleasant, comfortable holidays at any
time of the year. Strolling through the narrow streets or along lively Carrer de
Santa Anna, visitors can imagine the pace of life in former times, the seafaring
traditions, the old sailors’ taverns and the picturesque processions on religious
feast days that can still be seen today.

Madrid: 732 Km.
Barcelona: 135 Km.
Girona: 35 Km.
Figueres: 35 Km.

Family Tourism, Cultural Tourism, Ecotourism, Sports and Adventure
Tourism, Culinary Tourism and Accessible Tourism.
The network of hiking, cycling and ATB trails is now one of the star
attractions of our tourist amenities; pleasant walks and guided visits are
other ways to discover the beauty spots in the area. The Medes Islands
and the unspoiled coast of the Montgrí Massif are a true paradise.
Diving centres and leisure activity firms offer a range of options,
including dives, snorkelling and trips in glass‐bottomed boats. The
marina is located right beside the town centre, ideal for all types of
maritime activities (sailing, kayaking, kite‐surfing) as well as
international sailing and underwater contests and competitions.
Art, music and heritage place Torroella de Montgrí and l’Estartit among
the major cultural destinations of Catalonia. The town has a
comprehensive annual programme of musical recitals, concerts and
sardana dancing, as well as the prestigious summer International Music
Festival. It is also a town of painters, sculptors, writers and
photographers, with a dynamic cultural scene that has attracted several
private foundations and art galleries: Vila Casas Foundation, Mascort
Foundation, Michael Dunev Art Projects, Atrium Roca Sans and Traç
d’Art (L’Estartit), and municipal spaces such as St Anthony’s Chapel in
Torroella and the Municipal Exhibition Hall in L’Estartit.
Nearby shops, homemade products, friendly service and a cordial
atmosphere. Visitors will find a wide range of shopping opportunities in
both the old and new districts of Torroella, and in the areas around
Carrer de Santa Anna, Passeig Marítim and Avinguda de Grècia in
L’Estartit. Long‐established weekly markets are held every Monday in
Torroella and every Thursday in L’Estartit. The lively stalls selling fruit,
vegetables, good‐quality organic products, clothes and traditional
utensils attract crowds to enjoy this time‐honoured activity. Good
meals, home cooking, creative cuisine, enthusiastic restaurants serving a
wide range of homemade dishes to suit all tastes … the local fare has
found its place on the Catalan Gastronomic Calendar with “Shellfish: A
Taste of the Sea” in June and “Cooking with Apples” in October.

1. Beaches and rocky shores of L'Estartit.
2. Montgrí, Medes Islands and Baix Ter Nature Park (and the itineraries).
3. Cultural heritage of Park (especially Montgrí Castle and Santa Caterina hermitage).
4. The International Music Festival of Torroella de Montgrí.
5. Historic center of Torroella de Montgrí.

GEOGRAPHY:
Approximate size of the destination (in km²) and principle
physical characteristics (rivers, hills, bays etc).

WEATHER PATTERN:
Dominant habitats (place an X against all Level of biodiversity (the range of different plant and
that apply)
animal species)

Average sunshine hours,
rainfall (precipitation) and seasonal temperatures

Approximate size of the destination (in km²) and principle
physical characteristics (rivers, hills, bays etc).

that apply)

Dominant habitats (place an X against all Level of biodiversity (the range of different plant and
animal species)

Average sunshine hours,
rainfall (precipitation) and seasonal temperatures

65,93 km²

Urban: X

LOW biodiversity (small range of species present):_______

Sunshine: Provide # of hours per season

The harsh climate conditions caused by wind, the high degree of salinity, and
the incidence of marine bird droppings all strongly determine the vegetation on
the Medes Islands. The vegetation has had to adapt to the geological situation
of the islands and to the high rugged cliffs constantly at the mercy of diverse
meteorological phenomena. The floristic features of the Montgrí Massif result
from its distinctive geological relief and karstic morphology, its Mediterranean
climate and thin, stony soil. The massif is a space of floristic singularities and
peculiarities, with the coastal cliffs providing an ideal habitat for interesting
rare plants, some of which are unique in Catalonia. The underwater flora
around the Medes Islands and along the coast of the Montgrí Massif is of
unquestionable value in the marine ecosystem. Studies must be carried out in
order to conserve the flora and the stability of the natural systems. The
municipal area boasts about 15 km of long, varied coastline, with 5.4 km of
beaches and 9.7 km of rocky shores.
Medes Islands: The Medes archipelago, has seven islets and a surface area of
about 23 hectares. The Medes Islands are today one of the most important
marine flora and fauna reserves in the western Mediterranean, as well as being
a popular scuba diving destination. Twenty years of protection have brought
about a spectacular recovery of the wealth of the seabed, the marine
environment and the islands themselves.
Platja Gran of L’Estartit: This is a long beach divided into three sectors; the main
beach (1 km x 100 m), Els Griells beach (0.5 km x 50 m) and La Pletera beach
(1.8 km x 70 m). The zones for swimming and the zones for water sports are
clearly marked by buoys. Cala Calella: Small rocky cove situated at a 30‐minute
walk from L’Estartit harbour. Cala Pedrosa: Small sheltered cove set in heavenly
surroundings among rocks and pine trees that invite bathing in summer and
peaceful contemplation of nature in the winter months. Cala Ferriol: Second
largest cove on the Montgrí coast after Cala Montgó. Cala Montgó: The main
geographic feature along the whole of the Montgrí coast. Mas Pinell: This beach
is 5 km from L’Estartit as the crow flies and 13 km away by road; it can be
reached by car.
Other places are the protected Ter Vell wetlands, with a rich natural heritage; La
Gola , the singularly beautiful area at the mouth of the River Ter; impressive
Montgrí Massif, with its 13th century castle; and the Montgrí coastline with over
10 km of cliffs, small coves and rocky caves. The territory of the nature park
includes cultural landscapes that are unique in Catalonia. Here one can
observe how man has interacted with the environment from the Paleolithic Age
to the present day. The area is also outstanding for its great diversity of present‐
day landscapes. Overall, these spaces constitute a sample of the Baix Empordà
landscape, which in itself constitutes a major value.

Sand/shingle beach: X

MEDIUM biodiversity:______

Summer: 1.452 hours

Moor/heathland: ____

HIGH biodiversity (many different plan and animal species present): X

Winter: 1.035 hours

Farmland: X
Precipitation: Provide mm per season
Forest/Woodland: X
Summer: 144,1 mm.
Alpine:_________
Winter: 450,8 mm.
Scrubland: X
Desert: ________

Temperature: Provide day and night temperatures per season

Wetland: X

Summer: 23°C

Other (please describe):
_____________________

Winter: 8°C

TRANSPORT LINKS:
Distance from nearest local and international airport (in km)

Barcelona Prat airport: 150 Km
Girona‐Costa Brava airport: 51 Km

Details on any air carriers and/or
cruise lines bringing visitors to the
destination?

Public transport facilities to your destination (place an X

Train: _____
Airlines: Air Malta, Arkefly, Danish Air
Transport, Gestair, Jetairfly, Ryanair, SkyTaxi,
Underground/metro:_____
Smartwings, Thomas Cook Airlines Belgium,
Thomson Airways, Transavia.com and Wizz Air. Tram:______
Cruise operators: The marina and fishing port in
L’Estartit are in a privileged location, protected
by the Montgrí coast and situated on the cruiser
route linking France ‐ Barcelona – Balearic
Islands – Southern Spain.

Additional private arrangements for transporting visitors to the destination

against all that apply)

Coach: X
Bus: X

All trains running between Barcelona and the French border stop at Flaçà railway station, 16 km from
Torroella de Montgrí. Express trains such as the TALGO only stop at Girona and Figueres, 45 and 39 km
respectively from L’Estartit.
In Figueres ‐ Vilafant and in Girona there is AVE station, it connects with Paris, Barcelona and Madrid
with high speed system.
Bus services: SARFA and AMPSA companies run regular bus services from Barcelona, Girona and the
main towns on the Costa Brava.

Taxi: X
Ferry: ______
Other (please describe):_____________

POPULATION:
Number of permanent residents

Population density

No. of permanent residents: 13.807

Population density: 176,49 per km²

Summer/winter ratio of residents to
tourists

Percentage of population employed in tourism related jobs?
80,38%

TOURISTS:
Annual visitor numbers, as a total and broken down by
principal market

Annual arrivals by type of transport

Total annual visitors: 719.000

Air: 14,70%

Total annual day visitors: 1.969
Total annual domestic visitors: 17.636

Sea: 1%

Primary Source Markets:

Rail: 2,4%

(by country and number of visitors i.e. Germany – 40,000):
1. France ‐ 280.410

Private car: 73,50%

2. Catalonia ‐ 186.940
3. Spain ‐ 71.900
4. Holland ‐ 21.570

Other: 8,4%

Average tourist expenditure (per person/per day)

Average length of stay
1 day: 9,60%
8 to 15 days: 33,90%
1 to 7 days: 24,10%
More 21 days: 8,9%
16 to 21 days: 8,70%
Weekend: 14,70%

ENQUESTES
Un dels sistemes de recollida de resultats de diferents indicadors són a través d’enquestes
a: Residents, visitants i empresaris. Des de l’àrea de turisme durant el 2014 van realitzar
els tres tipus de qüestionaris.
Metodologia:
Enquesta dels visitants: Recollida de dades mitjançant qüestionaris als turistes i visitants
del municipi durant els mesos d’estiu de 2016. La recollida de dades ha estat efectuada
per la mateixa Oficina de Turisme del municipi. Total d’enquestes recollides i vàlides:
509.

Enquesta dels residents: Des de l’àrea de turisme, es va considerar que una manera fàcil
i adequada d’arribar als residents era a través de les escoles. L’àrea d’ensenyament de
l’ajuntament va col·laborar en aquesta tasca durant l’hivern de 2017. Total d’enquestes
recollides i vàlides: 125.

Enquesta a les empreses: L’Oficina de Turisme va anar personalment a realitzar el
qüestionari d’enquestes a 29 empreses, durant l’estiu de 2017.

RESULTATS DELS INDICADORS ETIS
Indicator
Reference #

Indicator

A.1.1

Percentage of the destination with a sustainable
tourism strategy/action plan, with agreed
monitoring, development control and evaluation
arrangement

A.1.1.1

A.1.1.2

A.2.1

A.2.1.1
A.3.1
A.3.1.1
A.4.1

A.4.1.1
B.1.1
B.1.1.1
B.1.1.2
B.1.1.3
B.1.2
B.2.1
B.2.1.1
B.2.1.2

Percentage of residents satisfied with their
involvement and their influence in the planning
and development of tourism
Percentage of the destination represented by a
destination management organisation
Percentage of tourism
enterprises/establishments in the destination
using a voluntary verified certification/labelling
for environmental/quality/sustainability and/or
CSR measures
Number of tourism enterprises/establishments
with sustainability reports in accordance with
the Global Reporting Initiative (GRI)
Percentage of visitors that are satisfied with
their overall experience in the destination
Percentage of repeat/return visitors (within 5
years)
The percentage of visitors who note that they
are aware of destination sustainability
effortsPercentage
The percentage of businesses that communicate
their sustainability efforts to visitors in their
products, marketing, or branding
Number of tourist nights per month
Relative contribution of tourism to the
destination's economy (% GDP)
Number of ‘same day’ visitors in high season and
low season
Daily spending per same day visitor
Daily spending per tourist (accommodation, food
and drinks, other services)
Average length of stay of tourists (nights)
Average length of stay of same day visitors
(hours)
Percentage of ten largest tourism enterprises
involved in destination
management/cooperative marketing

Destination Destination
Is the
Destination
Unit of
Results
Results
Monitoring Measure
2015
2017
this Indicator
Yes

%

100%

100%

Yes

%

82%

85%

Yes

%

Yes

%

25%

17%

yes

%

0%

4%

Yes

%

66,67%

70,40%

Yes

%

75,10%

79,90%

Yes

%

44%

20%

Yes

%

38%

31%

Yes

%

7

7

100%

%
%
Yes

€

56 €

50 €

Yes

€

50 €

50 €

Yes

Nights

10

7

Yes

# of hours

7

7

Yes

%

100%

55%

B.2.2
B.2.2.1
B.3.1
B.3.1.1
B.3.1.2
B.4.1
B.4.1.1
B.5.1

B.5.1.1

B.5.1.2

C.1.1
C.1.1.1
C.1.1.2

C.1.1.3
C.2.1
C.2.1.1
C.2.1.2

C.3.1

C.3.1.1

C.3.2

Occupancy rate in commercial accommodation
per month and average for the year
Average price per room in the destination
Direct tourism employment as percentage of
total employment
Percentage of jobs in tourism that are seasonal
Percentage of tourism enterprises providing
student internships
Percentage of tourism enterprises inspected for
fire safety in the last year
Percentage of tourists who register a complaint
with the police
Percentage of tourism enterprises actively taking
steps to source local, sustainable, and fair trade
goods and services
Percentage of the destination covered by a
policy promoting local, sustainable and/or fair
trade products and services
Percentage of tourism enterprises sourcing a
minimum of 25% of food and drink from
local/regional producers
Number of tourists/visitors per 100 residents
Percentage of residents who are satisfied with
tourism in the destination (per month/season)
Number of beds available in commercial visitor
accommodation per 100 residents
Number of second/rental homes per 100 homes
Percentage of men and women employed in the
tourism sector
Percentage of tourism enterprises where the
general manager position is held by a woman
Average wage in tourism for women compared
to average wage for men (sorted by tourism job
type)
Percentage of commercial accommodation with
rooms accessible to people with disabilities
and/or participating in recognised accessibility
schemes
Percentage of destination served by public
transport that is accessible to people with
disabilities and people with specific access
requirements
Percentage of visitor attractions that are
accessible to people with disabilities and/or
participating in recognised accessibility schemes

Yes

%

48%

53%

Yes

€

58,00 €

77 €

Yes

%

77,30%

77,30%

Yes

%

66,45%

66,45%

Yes

%

38%

Yes

%

50%

65%

No

%

Yes

%

60%

62%

Yes

%

100%

100%

Yes

%

100%

45%

Yes

vistors

27

27
95%

Yes

Beds

418

418

Yes

49,85% of
second/re
ntal
homes

49,85%

49,85%

Yes

%

57%

38%

Yes

%

44%

35%

% parity

Yes

%

38,70%

24,00%

Yes

%

100%

75%

Yes

%

36,84%

36,84%

C.3.2.1
C.4.1
C.4.1.1

C.4.1.2

D.1.1

D.1.1.1

D.1.2
D.1.2.1

D.2.1

D.2.1.1

D.2.1.2

D.3.1
D.3.1.1
D.3.2

D.4.1

Percentage of visitors satisfied with the
accessibility of the destination for those with
disabilities or specific access requirements
Percentage of the destination covered by a
policy or plan that protects cultural heritage
Percentage of residents who have positive or
negative views on the impact of tourism on
destination identity
Percentage of the destination’s biggest events
that are focused on traditional/local culture and
assets
Percentage of tourists and same day visitors
using different modes of transport to arrive at
the destination (public/private and type)
Percentage of visitors using local/soft
mobility/public transport services to get around
the destination
Average travel (km) by tourists to and from
home or average travel (km) from the previous
destination to the current destination
Average travel (km) by same day visitors from
and to destination
Percentage of tourism enterprises involved in
climate change mitigation schemes—such as:
CO2 offset, low energy systems, etc.—and
“adaptation” responses and actions
Percentage of the destination included in climate
change adaptation strategy or planning

Percentage of tourism accommodation and
attraction infrastructure located in “vulnerable
zones”

Waste volume produced by destination (tonnes
per resident per year or per month)
Percentage of tourism enterprises separating
different types of waste
Volume of waste recycled (percent or per
resident per year)
Percentage of sewage from the destination
treated at least at secondary level prior to
discharge

Yes

%

46'2 %

Yes

%

100%

100%

Yes

%

79%

85%

Yes

%

57%

65%

Yes

100%

Private car:
81%
Plane: 9,6%
Train: 3,8%
Coach: 2,6%
Ferry: 1,6%
Other: 1,4%

Private car:
73,50%
Plane: 14,70%
Train: 2,40%
Coach: 7,40%
Ferry: 1%
On food/bike:
1%

Yes

%

16%

27%

Yes

km

717 km

1.975 km

Yes

km

207 km

366 km

Yes

%

57%

28%

Yes

%

100%

100%

N/A

%

Yes

8.063,50
kg

1,6 kg /
resident /
day

Perímetre
de
protecció
prioritària
de
prevenció
d'incendis
forestals
1,35 kg /
resident /
day

Yes

%

100%

100%

Yes

%

17,51%

29,09%

Yes

100%

100%

100%

D.4.1.1

D.5.1

D.5.1.1
D.5.1.2
D.5.1.3
D.6.1
D.6.1.1
D.6.1.2

D.7.1

D.7.1.1

D.7.1.2

D.8.1

D.8.1.1
D.9.1
D.9.1.1

Percentage of commercial accommodation
connected to central sewage system and/or
employing tertiary sewage treatment
Fresh water consumption per tourist night
compared to general population water
consumption per person night
Percentage of tourism enterprises with low‐flow
shower heads and taps and/or dual flush
toilets/waterless urinals
Percentage of tourism enterprises using recycled
water
Percentage of water use derived from recycled
water in the destination
Energy consumption per tourist night compared
to general population energy consumption per
person night
Percentage of tourism enterprises that have
switched to low‐energy lighting
Annual amount of energy consumed from
renewable sources (Mwh) as a percentage of
overall energy consumption
Percentage of destination (area in km2) that is
designated for protection
Percentage of local enterprises in the tourism
sector actively supporting protection,
conservation, and management of local
biodiversity and landscapes.
Percentage of destination covered by a
biodiversity management and monitoring plan
The destination has policies in place that require
tourism enterprises to minimise light and noise
pollution
Percentage of the destination and percentage of
population covered by local strategy and/or
plans to reduce noise and light pollution
Level of contamination per 100 ml (faecal
coliforms, campylobacter)
Number of days beach/shore closed due to
contamination

Yes

100%

100%

100%

Yes

L

293

62%

Yes

%

63%

67%

Yes

%

25%

11%

No

%

No

%

Yes

%

63%

88%

Yes

%

14%

11%

Yes

%

68%

68%

Yes

%

50%

45%

Yes

%

68%

68%

Yes

No

Yes

Pla d'acció a
nivell municipal
però no obliga a
les emrpeses
turístiques

Yes

0%

100%

100%

Yes

ml

‐250

‐250

Yes

0 of days

0

0

Monitoring Results:
2017

2015

Chart Destination:
2017

2015

Chart Enterprises:
2017

2015
Destination Responses: Enterprise Operations
Percentage of local enterprises in the tourism sector actively…

75%

Percentage of tourism enterprises that have switched to low‐…

40%
70%

Percentage of tourism enterprises using recycled water

75

Percentage of tourism enterprises with low‐flow shower heads…
Percentage of tourism enterprises separating different types of…

100%

Percentage of tourism enterprises involved in climate change…

40%

Percentage of visitor attractions that are accessible to people…

70%

Percentage of destination served by public transport that is…

70%

Percentage of commercial accommodation with rooms…

45%

Percentage of tourism enterprises sourcing a minimum of 25%…
Percentage of tourism enterprises actively taking steps to…

Suggested Target
Destination Response

100%
40%
15%

Percentage of tourists who register a complaint with the police
Occupancy rate in commercial accommodation per month and…
Percentage of ten largest tourism enterprises involved in…

80%

Number of tourism enterprises/establishments with…

20%

Percentage of tourism enterprises/establishments in the…

40%

0%

1000%

2000%

3000%

4000%

5000%

6000%

7000%

8000%

Chart Residents:
2017

2015
Destination Responses: Residents/Employment

Percentage of residents who have positive or negative
views on the impact of tourism on destination identity

75%
79%

Percentage of tourism enterprises where the general
manager position is held by a woman

Percentage of men and women employed in the
tourism sector

40%
44%

0
57%
Suggested Target

Percentage of residents who are satisfied with tourism
in the destination (per month/season)

Destination Response

Direct tourism employment as percentage of total
employment
Percentage of residents satisfied with their involvement
and their influence in the planning and development of
tourism

60%
77,30%
0
82%

0% 10%
20% 30%
40% 50%
60% 70%
80% 90%

Chart Visitors Impressions
2017
Destination Responses: Visitors/Tourists Impressions

30%

Percentage of visitors using local/soft mobility/public
transport services to get around the destination

27%

Percentage of tourists and same day visitors using
different modes of transport to arrive at the
destination (public/private and type)

Suggested Target

45%
0

Destination Response

Percentage of visitors satisfied with the accessibility of
the destination for those with disabilities or specific
access requirements

80%

Percentage of repeat/return visitors (within 5 years)

70%
79,90%

Percentage of visitors that are satisfied with their
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Destination Responses: Visitor/Tourists Spending

€65
Average price per room in the destination
€58,00

Daily spending per tourist (accommodation, food and
drinks, other services)

Suggested Target
€50

Destination Response

Daily spending per same day visitor
€56

€0

€10

€20

€30

€40

€50

€60

€70

Chart time:
2017

2015
Destination Responses: Visitor/Tourist Time

0
Average length of stay of same day visitors (hours)
7

0
Average length of stay of tourists (nights)
10
Suggested Target
25%

Number of ‘same day’ visitors in high season and low
season

Destination Response

Number of tourist nights per month
7

0

2

4

6

8

10

COMUNICACIÓ
CRONOLOGIA COMUNICACIÓ PROJECTE ETIS
PROJECTE DEL SISTEMA D'INDICADORS TURÍSTICS (ETIS) PER A LA GESTIÓ SOSTENIBLE
DE DESTINS TURÍSTICS

MAIG
23/5 Nota de premsa – Àrea de Comunicació de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí
TORROELLA DE MONTGRÍ – L’ESTARTIT PARTICIPA EN EL PROJECTE DEL SISTEMA
EUROPEU D’INDICADORS TURÍSTICS (ETIS) PER A LA GESTIÓ SOSTENIBLE DE
DESTINACIONS TURÍSTIQUES
La Direcció General d’Indústria de la Comunitat Europea ha escollit el nostre destí turístic
com un dels municipis pilot per a la implantació d’aquest sistema de mesurar l’impacte de
la sostenibilitat dels destins turístics europeus a través de la recollida de tot un conjunt de
dades relacionades amb la gestió del destí i l’impacte que té aquesta activitat en
l’economia, patrimoni, societat i entorn on es desenvolupa. Conjuntament amb Llançà,
som un dels municipis de Girona seleccionats per a aquesta prova pilot que la Comunitat
Europea vol promoure en el conjunt dels destins turístics europeus.
Torroella i l’Estartit participaran en un pla pilot europeu sobre indicadors de
sostenibilitat en destins turístics
Torroella de Montgrí i l’Estartit participaran en un important programa promogut per la
Unió Europea que té com a objectiu implementar un sistema d’indicadors de sostenibilitat
per als destins turístics europeus. Aquest programa està promogut per la Unitat de
Turisme de la Direcció General d’Indústria i Empresa de la Comissió Europea. Té com a
finalitat poder analitzar el bon funcionament d’aquest sistema d’indicadors que en el futur
es preveu anar implantant en el conjunt de destins turístics i països: ciutats, destins
litorals, rurals, de muntanya, espais d’interès naturals, entre d’altres.
El sistema es basa en una llista de 27 indicadors obligatoris i 40 d’opcionals que intenten
analitzar l’impacte de l’activitat en el territori a través dels següents aspectes: gestió de la
destinació, impacte econòmic, impacte social i cultural i impacte ambiental.
És la segona selecció de municipis d’arreu d’Europa que participen en aquesta prova pilot.
Juntament amb el nostre municipi, també hi participa Llançà (són els 2 únics municipis de
la Costa Brava que han estat escollits), el Consell Comarcal del Pallars Jussà, la Diputació
de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona.
Des de l’àrea de Turisme de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí s’ha considerat que la
participació en aquest projecte pilot pot ajudar a millorar el model de gestió turística del
municipi, que en els últims anys s’ha centrat en la valorització del patrimoni natural i
cultual com a element de diferenciació i posicionament de la destinació. Però també

servirà per contrastar metodologies de gestió i fomentar el treball en xarxa amb altres
destinacions europees, a través de compartir els resultats d’altres destinacions i aprofitar
la bona experiència que poden aportar altres destinacions europees de característiques
similars.
De fet, el municipi ja ha participat en altres iniciatives similars de compartir experiències,
com és el cas en convocatòries INTERREG o en la xarxa RESTORE (Regeneration of
seaside resorts) a meitat dels anys 90, en què s’analitzaven metodologies de regeneració
dels destins turístics litorals europeus.
El proper 5 de juliol hi haurà una sessió de treball a Brussel·les per explicar el
procediment a seguir per a la implantació d’aquest sistema.

ENVIAT


25 mitjans de comunicació / Radio / Televisió / Agències / Premsa Escrita

COMPARTIT







Facebook Ajuntament de Torroella
Twitter Ajuntament de Torroella @AjTorroella
Facebook Turístic – Perfil / Pàgina Torroella-Estartit- Illes Medes
Twiter Turísitic @VisitEstartit
www.torroella-estartit.cat
www.visitestartit.cat

REPERCUSSIÓ MEDIÀTICA
http://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2014/05/24/torroella-lestartit-prenen-partpla/671012.html

JUNY
20/6 – NOTICIA DESTACADA DEL BUTLLETÍ NEWS LETTER PROFESSIONAL – AREA DE
TURISME
NewsLetter Professional és un butlletí amb informació rellevant del territori i accions de
l’Àrea de Turisme, adreçat a professionals del sector, empreses , institucions, revistes,
federacions i altres entitats del sector
Destinataris
Serveis Territorials de Girona
Direcció General de Turisme
Agència Catalana de Turisme
Patronat de Turisme Costa Brava
Centres de Promocio Turística
Oficines Espanyoles de Turisme
Premsa Local
Revistes Alemanyes / Franceses / Angleses
Federacions Alemanyes / Franceses / Angleses
Associacions Alemanyes / Franceses / Angleses

Nombre de butlletins
120 destinataris professionals
96 destinataris premsa
Noticia destacada butlletí 20/6
TORROELLA DE MONTGRÍ – L’ESTARTIT PARTICIPA EN EL PROJECTE DEL SISTEMA
EUROPEU D’INDICADORS TURÍSTICS (ETIS) PER A LA GESTIÓ SOSTENIBLE DE
DESTINACIONS TURÍSTIQUES
Idiomes : Català / Castellà / Anglès /
Francès
Noticia accessible a l’apartat professional
www.visitestartit.com

JULIOL
14/7 – NOTICIA DESTACADA DEL BUTLLETÍ NEWS LETTER PROFESSIONAL – AREA DE
TURISME
Reunió a Brusseles / SISTEMA EUROPEU D’INDICADORS TURÍSTICS
Aquesta mes s’ha assistit a Brussel·les en una reunió convocada per la Comissió
Europea – DG Empresa i Indústria, per tal d’explicar als municipis seleccionats el
model d’implementació del Sistema Europeu d’Indicadors Turístics.
Hi ha 40 indicadors bàsics opcionals i 26 indicadors bàsics necessaris.
L’àmbit d’aquests indicadors és el següent:
-

La gestió del destí
Valor econòmic
Impacte social i cultural
Impacte mediambiental

El procés d’implementació d’aquest sistema ha de seguir progressivament set
diferents estadis o fases:
-

Sensibilització
Creació d’un perfil de destí
Formació d’un grup de treball de parts interessades
Establiment de funcions i responsabilitats
Recopilació i registre de dades
Anàlisi dels resultats
Posada en comú del desenvolupament constant i la millora contínua

Ens trobem, avui, en la primera fase d’aquest procés, que es perllongarà fins al mes
de desembre. La tasca de comunicació en aquesta primera fase és molt important.
Aquesta tasca de difusió es combinarà amb l’elaboració d’estadístiques adreçades
a visitants, residents i empreses per tal de recopilar les dades necessàries per a
l’avaluació dels diferents indicadors establerts. Posteriorment, el grup de treball
analitzarà aquests indicadors i decidirà quins són vàlids, quins no i quins caldrà
millorar. Així doncs, podem dir que ens trobem en un moment clau per al bon
desenvolupament d’aquest sistema en el nostre municipi.

Idiomes : Català / Castellà / Anglès / Francès
Noticia compartida:







Facebook Ajuntament de Torroella
Twitter A@AjTorroella
Facebook Turístic – Perfil / Pàgina
Twiter Turísitic @VisitEstartit
www.torroella-estartit.cat
www.visitestartit.cat

Noticia activa a l’apartat professional del
portal www.visitestartit.cat

AGOST
Redacció de noticies genèriques informant curs del projecte
4/8
L’AREA DE TURISME DE L’AJUNTAMENT POSA EN MARXA LA DISTRIBUCIÓ
D’ENQUESTES, UNA DE LES ETAPES DEL PROCES D’IMPLEMENTACIÓ
D’INDICADORS TURÍSTICS
Per tal de recollir les dades necessàries per l’avaluació dels diferents indicadors turístics,
l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament ja ha començat la distribució d’enquestes adreçades a
tres destinataris diferents :
‐
‐
‐

Empreses / català
Visitants / català –castellà – anglès – francès – alemany- neerlandès – italià
Població local / català

La distribució es fa des de les oficines de turisme de l’Ajuntament :
‐
‐

Passeig Marítim / l’Estartit
Espai Ter / Torroella de Montgrí

Aquest procés de recollida de dades es perllongarà fins el mes de desembre Properament
un grup de treball procedirà a l’anàlisi d’aquestes estadístiques i establirà prioritats amb
l’objectiu de millorar-ne la integració a les destinacions turístiques i al territori.Podeu
accedir al contingut de la publicació europea “Eina del Sistema Europeu d’Indicadors
Turístics per destins sostenibles “ a :
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/sustainabletourism/indicators/documents_indicators/eu_toolkit_indicators_es.pdf
11/8
INICIEM L’AVALUACIÓ DELS INDICADORS DE GESTIÓ I SOSTENIBILITAT TURÍSTICA
L'Àrea de Turisme ha iniciat aquesta setmana el procés d'avaluació dels indicadors
turístics de sostenibilitat i gestió amb la distribució d’enquestes adreçades a empreses del
sector, visitants i població local. La recollida de dades es portarà a terme fins al mes de
desembre. Posteriorment, un grup de treball procedirà a l’anàlisi dels resultats obtinguts.
Aquesta acció forma part del programa pilot promogut per la Unió Europea (UE) que té
com a objectiu implementar un sistema d’indicadors de sostenibilitat per als destins
turístics europeus. Està promogut per la Unitat de Turisme de la de Direcció General
d’Indústria i Empresa de la Comissió Europea i té com a finalitat poder analitzar el bon
funcionament d’aquest sistema d’indicadors que en el futur es preveu anar implantant en
el conjunt de destins turístics i països: ciutats, destins litorals, rurals, de muntanya, espais
d’interès naturals, entre d’altres.
És la segona selecció de municipis d’arreu de Europa que participen en aquesta prova
pilot. Juntament amb el nostre municipi, també hi participa Llança (són els 2 únics
municipis de la Costa Brava que han estat escollits), el Consell Comarcal del Pallars

Jussà, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. En total, a Europa se n’han
seleccionat 110 destins.
El European Tourism Indicators System for Sustainable Management at Destination Level,
també coneguts com ETIS, es basa en un llistat de 27 indicadors obligatoris i 40
d’opcionals que intenten analitzar l’impacte de l’activitat en el territori a través dels
següents aspectes: gestió de la destinació, impacte econòmic, impacte social i cultural i
impacte ambiental. Els ETIS són un procés per gestionar, monitoritzar i augmentar la
sostenibilitat dels destins.
La competitivitat del sector turístic està estretament relacionada amb la seva
sostenibilitat, ja que la qualitat dels destins depèn en gran mesura del seu entorn natural i
cultural, i de la seva integració en la comunitat local. La sostenibilitat del turisme depèn
de diferents aspectes: ús responsable dels recursos
naturals, consideració de l'impacte ambiental de les
activitats (producció de residus, pressió sobre l'aigual,
el sòl, la biodiversitat, etc.), ús d'energia neta,
protecció del patrimoni, entre d'altres.Els
responsables locals del programa van assistir el 4 de
juliol a Brussel·les, a la seu de la Direcció General
d’Industria i Empresa de la Comissió Europea, a la
reunió convocada per la Comissió Europea–DG
Empresa i Indústria per tal d’explicar als municipis
seleccionats el model d’implementació del Sistema
Europeu d’Indicadors Turístics (ETIS).
L’àmbit d’aquests indicadors és el següent :
- Gestió del destí
- Valor econòmic
- Impacte social i cultural
- Impacte mediambiental
El procés d’implementació d’aquest sistema ha de seguir progressivament 7 diferents
estadis o fases :
- Sensibilització
- Creació d’un perfil de destí
- Formació d’un grup de treball de parts interessades
- Establiment de funcions i responsabilitats
- Recopilació i registre de dades
- Anàlisis dels resultats
- Posada en comú

*Noticies generades per enviar a la premsa local incidint amb el Diari de Girona

ENVIAT



Per mail a 25 mitjans de comunicació / Radio / Televisió / Agències / Premsa
Escrita
Noticia a l’IM Informatiu Municipal numero 167 Juliol/Agost – Bustiage municipal i
altres Xarxes

OCTUBRE
24/10 – NOTICIA DESTACADA DEL BUTLLETÍ NEWS LETTER PROFESSIONAL – AREA DE
TURISMETORROELLA DE MONTGRÍ – L’ESTARTIT DESPLEGA TOTS ELS MECANISMES
PER TAL D’ENGEGAR EL PROJECTE DEL SISTEMA EUROPEU D’INDICADORS
TURÍSTICS (ETIS) PER A LA GESTIÓ SOSTENIBLE DE DESTINACIONS TURÍSTIQUES
Des de l’Ajuntament de Torroella, s’ha començat ja
a treballar per la implementació d’aquest projecte
europeu. La Comissió Europea considera que “la
competitivitat del sector turístic està estretament
relacionada amb la seva sostenibilitat, ja que la
qualitat dels destins turístics depèn, en gran
manera, del seu entorn natural i cultural i de la
seva integració en la comunitat local”. En aquest
sentit, s’ha realitzat ja dos accions importants:

-

Posada en funcionament del protocol
d’enquestes.
Primera reunió a la sala de plens de l’Ajuntament, el proppassat 16 de setembre,
per tal de fixar els objectius i el calendari d’actuacions.

Com a ajuntament, s’afirma que la nostra participació al projecte pot ajudar a assolir
aquests objectius:
-

Conèixer millor els beneficis econòmics i socials que genera l’activitat turística al
municipi.
Identificar els impactes que té aquesta activitat en el territori.
Contrastar metodologies de gestió de l’activitat turística.
Fomentar la cooperació publicoprivada en el desenvolupament de les estratègies de
dinamització turística del municipi.
Fomentar el treball en xarxa amb altres destinacions europees.

El calendari de desenvolupament del projecte és:
 Juliol de 2014: inici del projecte i assistència al seminari de llançament de la
segona fase pilot a Brussel·les.
 Juliol i agost de 2014: recollida de la informació inicial del destí i enquesta als
visitants.
 15 de setembre de 2014: tramesa del primer qüestionari de seguiment del
projecte.



De setembre a novembre de 2014: recollida d’informació inicial del destí i
enquesta a les empreses i als residents.
 D’octubre a desembre de 2014: reunions i feedback amb el grup de treball per a
l’anàlisi de resultats i desenvolupament d’un pla d’acció.
 31 de desembre de 2014: tramesa del qüestionari final a la Direcció General
d’Indústria i Empresa.
El mecanisme d’actuació, per part de tots els membres del grup de treball, ja està
engegat per tal que el desenvolupament del projecte sigui un èxit i es puguin assolir els
objectius marcats per la DG.
Primeres actuacions per a la recollida d’informació
Per tal de recollir les dades necessàries per a l’avaluació dels diferents indicadors turístics,
l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament ja ha començat, aquest estiu, la distribució d’enquestes
adreçades a tres destinataris diferents:
‐
‐
‐

Empreses / català
Visitants / català – castellà – anglès – francès – alemany – neerlandès – italià
Població local / català

La distribució es fa des de les oficines de Turisme de l’Ajuntament:
‐
‐

Passeig Marítim / l’Estartit
Espai Ter / Torroella de Montgrí

Aquest procés de recollida de dades es perllongarà fins al mes de desembre.
Noticia activa a l’apartat professional del portal www.visitestartit.cat

DESEMBRE/GENER
24/12 – NOTICIA DEL BUTLLETÍ NEWS LETTER PROFESSIONAL – AREA DE TURISME
AVANÇA EL CALENDARI DEL PROCÉS D’IMPLEMENTACIÓ DEL SISTEMA EUROPEU
D’INDICADORS TURÍSTICS (ETIS) PER A LA GESTIÓ SOSTENIBLE DE DESTINS
TURÍSTICS
Segueix el procés d’implementació d’aquest
projecte, que pretén ser una radiografia
també del nostre municipi, amb més de 300
enquestes realitzades aquest estiu des de
l’Àrea de Turisme. Aquest procés d’anàlisi i de
recollida de dades serà un complement
important a l’última enquesta realitzada el
2012, en què s’analitzava el tipus de visitant
que tria el nostre destí per gaudir de les seves
vacances. Cal assenyalar també que s’ha fet
una nova sèrie d’enquestes adreçades al

teixit empresarial del municipi per tal de tenir altres opinions sobre l’impacte de l’activitat
turística. Aquestes últimes enquestes han estat realitzades amb el suport dels centres
escolars del municipi.
Aquest mes de desembre és l’últim mes per a la recollida d’aquestes dades. Properament,
un grup de treball procedirà a l’anàlisi d’aquestes estadístiques i establirà prioritats amb
l’objectiu de millorar-ne la integració a les destinacions turístiques i al territori.
Idiomes : Català

3/2 – NOTICIA EN IDIOMES DEL BUTLLETÍ NEWS LETTER PROFESSIONAL – AREA DE
TURISME
AVANÇA EL CALENDARI DEL PROCÉS D’IMPLEMENTACIÓ DEL SISTEMA EUROPEU
D’INDICADORS TURÍSTICS (ETIS) PER A LA GESTIÓ SOSTENIBLE DE DESTINS
TURÍSTICS

Idiomes : Català / Castellà / Anglès / Francès
Noticia activa a l’apartat professional del
portal www.visitestartit.cat

3/3 – NOTA DE PREMSA RECOLLIDA DEL GUARDÓ – AREA DE TURISME

La Unió Europea premia Torroella de Montgrí i l'Estartit per l'aplicació del sistema
d'indicadors de sostenibilitat turística
(22.04.16) El nostre municipi, conjuntament amb el de Llançà, ha estat guardonat per la
Unió Europea com a exemple de bona pràctica en la aplicació del sistema d'indicadors de
sostenibilitat i de gestió responsable en destí turístic, coneguts com a ETIS. L'acte de
lliurament dels premis s'ha realitzat aquest matí a la seu de la Comissió Europea, a
Brussel·les. L'encarregat de recollir-lo ha estat l'assessor turístic de l'Ajuntament, Josep
Capellà, que en la seva intervenció, a banda d'agrair la concessió del guardó, ha tingut
oportunitat de projectar davant de l'auditori un vídeo de presentació de les activitats
ecoturístiques que es poden realitzar a la nostra destinació.
La UE està impulsant un pla pilot per tal d'implementar aquest sistema d'indicadors de
sostenibilitat al conjunt de destins turístics i països: ciutats, destins litorals, rurals, de
muntanya, espais d’interès natural, entre d’altres.. El nostre municipi va ser un dels 110
destins seleccionats per participar en aquest pla pilot. A Catalunya també hi participen
Llança, el Consell Comarcal del Pallars Jussà, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Barcelona.

El European Tourism Indicators System for Sustainable Management at Destination Level
(ETIS) es basa en un llistat de 27 indicadors obligatoris i 40 d’opcionals que intenten
analitzar l’impacte de l’activitat en el territori a través dels següents aspectes: gestió de la
destinació, impacte econòmic, impacte social i cultural i impacte ambiental. En el cas de
Torroella de Montgrí i l’Estartit s’han obtingut, després d'un intens treball d'avaluació, el
94,64% del total d’indicadors sol·licitats.
Els ETIS són un procés per gestionar, monitoritzar i augmentar la sostenibilitat dels destins.
El principi bàsic del sistema d’indicadors és que en l’anàlisi de l’evolució del destí i en el
procés de presa de decisions es compti amb la implicació de totes les parts interessades
(empreses, entitats, comunitat educativa, responsables de gestió pública, teixit associatiu,
etc.).
Ajuntament de Torroella de Montgrí

CRONOLOGIA COMUNICACIÓ PROJECTE GREEN DESTINATIONS
Nota de premsa
Torroella de Montgrí-l’Estartit-Illes Medes ha estat escollida com la segona millor
destinació sostenible del món en la categoria de Terra (Medi Ambient i Clima)
(28.03.2018) Els prestigiosos premis World’s Best Sustainable Destinations que
concedeix l’organització internacional Green Destinations. La primera classificada en
aquest apartat ha estat Buthan, i la tercera Reykjanes (Islàndia).
El veredicte es va fer públic dimecres a la tarda en el marc del Saló Internacional de
Turisme ITB de Berlín. Els encarregats de recollir-lo per part de la delegació municipal
van ser la regidora de Destinació Turística, Sandra Pibernat; l’assessor turístic, Josep
Capellà, i la tècnica de Turisme, Lídia Alonso. A l’acte també hi van assistir el director
general de Turisme, Octavi Bono, i representants del Patronat de Turisme Costa Brava
Girona.





Un centenar de destinacions sostenibles
Els finalistes a aquests prestigiosos guardons van ser seleccionats d’entre les 100
destinacions més sostenibles del 2017, a partir d’un llistat elaborat per un jurat format
per 12 organitzacions internacionals. Torroella de Montgrí-L’Estartit-Illes Medes

competia en la categoria “Earth Award” que reconeix aquelles destinacions que
combaten el canvi climàtic i la degradació mediambiental. Les altres categories del
premis eren Ciutats, Comunitats i Cultura, Natura i Litoral. Les destinacions finalistes
també podien optar al premi com a millor de cada part del mon que ha participat en el
procés. La guanyadora global va ser Gozo (Malta).
Sandra Pibernat, regidora de Destinació Turística, valora molt positivament l’obtenció
d’aquest premi perquè representa un reconeixement a les bones pràctiques que
s’impulsen des del municipi, tant des del sector públic com el privat, en l’àmbit de la
sostenibilitat. Pibernat també destaca la importància que té el premi pel que fa a la
promoció exterior i a la millora de la imatge de marca de la destinació. També assegura
que haver estat seleccionats i premiats «ha donat l’oportunitat de conèixer casos d’èxit
a nivell mundial, i també poder donar a conèixer el nostre model.» Així mateix, s’ha
mostrat molt satisfeta pel fet que el reconeixement coincidís l’any passat amb la
declaració del 2017 com l’Any Internacional del Turisme Sostenible i amb la concessió
de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) al Parc Natural del Montgrí, Illes
Medes i Baix Ter.

Nota de premsa
Torroella de Montgrí-l'Estartit-Illes Medes, entre les 100 destinacions turístiques
mundials més sostenibles el 2017
(27.09.17) Torroella de Montgrí-l'Estartit-Illes Medes ha estat escollida com una de les 100
destinacions més sostenibles del 2017 a nivell mundial. El rànquing l'elabora l’associació
internacional Green Destinations, conjuntament amb una vintena d’organitzacions que
treballen per fomentar el turisme sostenible. Amb el guardó es vol donar a conèixer la feina
que fan els destins turístics a favor de la sostenibilitat i promoure casos de bones pràctiques.
En l'avaluació i selecció dels guardonats hi participen un centenar d'experts internacionals.
Les regidores de Destinació Turística i de Gestió Costanera i Platges, Sandra Pibernat i Sílvia
Comas, recolliran el guardó demà divendres 28 de setembre durant l'acte inaugural del
congrés del Greenfest–Global Green Destinations Event 2017, que enguany se celebra a
Cascais (Portugal) del 28 al 30 de setembre. Es tracta d'una de les principals conferències
internacionals dedicades monogràficament al turisme sostenible.
A més, l'assessor turístic municipal Josep Capellà farà una presentació de la destinació i de
les polítiques municipals promou l'ajuntament des de fa dècades destinades a conjugar de
manera adequada l’activitat turística del municipi amb la preservació del medi. A Torroella
de Montgrí i a l'Estartit s'ha fet una decidida aposta per la sostenibilitat en tots els seus
àmbits, de manera que és un eix transversal de tota la política municipals: planejament,
desenvolupament turístic respectuós amb l’entorn, mobilitat, estalvi energètic, optimització

de la gestió forestal pública, recuperació d’espais, potenciació i protecció dels paratges
naturals i els seus hàbitats, entre d'altres.
Les regidores de Destinació Turística i de Gestió Costanera i Platges valoren molt
positivament aquest reconeixement i l'oportunitat que ofereix per poder explicar el model
local de desenvolupament sostenible, així com de poder fer contactes internacionals i
conèixer
noves
experiències.
Recorden
que
la competitivitat del sector turístic està estretament relacionada amb la seva
sostenibilitat ja que la qualitat dels destins turístics depèn en gran mesura dels eu entorn
natural i cultural i de la seva integració en la comunitat local. També s'han mostrat molt
satisfetes pel fet que el guardó coincideixi amb la declaració del 2017 com l’Any
Internacional del Turisme Sostenible i amb la recent concessió de la Carta Europea de
Turisme Sostenible (CETS) al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter.

Dossier sostenibilitat
Recentment, l'Ajuntament ha editat un exhaustiu dossier divulgatiu professional per donar
a conèixer la feina que s'ha fet i s'està fent en el municipi en l'àmbit de la sostenibilitat.
Aquest dossier recull l'evolució del planejament municipal, l'aplicació de les diferents figures
de protecció mediambiental (PEIN, Xarxa Natura 2000, Parc Natural), l'efecte de la
protecció dels espais naturals, les distincions i acreditacions europees de què es disposa,
el pla de mobilitat, la gestió de residus, el Pacte per a la sostenibilitat i l'estalvi energètic, i
els projectes Life, entre d'altres. Aquest dossier és una bona eina de treball que s'ha utilitzat
en diverses fires turístiques internacionals dedicades al turisme actiu i de natura. També
s'ha enviat a touroperadors i a mitjans de comunicació especialitzats.
Sistema Europeu d’Indicadors Turístics per Destins Sostenibles
Cal remarcar que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí va participar durant el 2014 en el
projecte pilot promogut per la Unitat de Turisme de la Direcció General d’Indústria i Empresa
(GROWTH) sobre una nova metodologia d’indicadors que ajudin a avaluar la sostenibilitat i
competitivitat dels destins turístics europeus. Dels resultats d’aquella prova pilot van sorgir
unes jornades que es van realitzar a Brussel·les el novembre del 2015, i un posterior acte
de reconeixement, celebrat a l’abril del 2016, a les destinacions que més s’havien implicat
en la implementació d’aquests indicadors, en el qual, l’Ajuntament de Torroella de Montgrí
va ser guardonat com a exemples de bones pràctiques.

