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Presentació
Aquest document correspon al dossier de candidatura del nucli de l’Estartit (municipi
de Torroella de Montgrí) a la marca “Barris i Viles Marineres”, promoguda per l’Agència
Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
L’Estartit està situat a la Comarca del Baix Empordà, al centre de la Costa Brava amb
les illes Medes i la Mediterrània com a teló de fons d´un marc incomparable.
Els diferents paisatges que conflueixen a l’Estartit fan de la població el punt de partida
de constants descobriments mitjançant itineraris guiats o en solitari, en els quals es
poden trobar centenars d’espècies d´aus, d’arbres i de plantes que permeten conèixer
nous sons i colors; espais protegits, com els aiguamolls del Ter Vell i la Gola conforma
també un espai d’una singular bellesa paisatgística; l’impressionant massís del Montgrí,
presidit pel castell del segle XIII, desemboca al mar configurant la costa del Montgrí
amb més de 10 km de penya-segats, petites cales i coves on només es pot arribar a
peu o en barca; les masies fortificades que ens traslladen a una època on es vivia amb
la por als atacs dels pirates.
A més de gaudir d’una extensa platja de sorra fina, des del port de l’Estartit es pot
gaudir també de la riquesa del món marí gràcies a la sortida de nombroses
embarcacions amb el fons de vidre que s’acosten fins a les Medes o ressegueixen la
costa. A mesura que ens acostem a les illes Medes tenim la possibilitat també
d’endinsar-nos en les seves aigües i observar la riquesa de centenars d’espècies de
peixos, corall, algues i invertebrats, tot un món de colors al nostre abast.
Passejant pels carrers estrets o per l’animat carrer de Santa Anna, es pot intuir les
pulsacions de la vida d’abans, les tradicions marineres, la vida de les tavernes i les
processons de les festes assenyalades que avui en dia encara es conserven.
Amb la presentació de la candidatura a la marca “Barris i Viles Marineres”, l’Ajuntament
de Torroella de Montgrí i l’Estartit pretén donar major visibilitat al seu patrimoni material
i immaterial vinculat a la tradició marinera de la ciutat.
Serà un esglaó més de l’estratègia turística del municipi que es basa en la valorització
dels recursos naturals, culturals i paisatgístics. En aquesta línia volem destacar algunes
de les actuacions destacades:
L’estratègia turística basada en la promoció de la cultura i la sostenibilitat ha tingut
reconeixement
En els darrers 30 anys Torroella de Montgrí-l'Estartit ha anat implementant polítiques
que han combinat amb èxit activitats relacionades amb l'acollida de visitants i la
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preservació del patrimoni natural i cultural,
desenvolupament econòmic sostenible.

en perfecta sintonia

amb el

El repte ha estat adaptar la destinació als canvis en les preferències dels principals
mercats turístics europeus. En el nostre cas, el caràcter distintiu prové del paisatge, el
patrimoni i el dinamisme cultural i artístic, especialment a nivell musical amb el Festival
de Torroella i jazz de l'Estartit. www.festivaldetorroella.cat
L'Àrea de Turisme ha publicat dossiers temàtics sobre l'oferta turística, un dels quals

Compromesos
amb
la
cultura:
https://visitestartit.com/wpcontent/uploads/2020/03/Compromesos-amb-la-cultura-digital.pdf
reflecteix la
intensa oferta d'activitats i el patrimoni cultural del municipi.

Aquesta aposta ha estat reconeguda recentment per institucions de referència a nivell
internacional. Entre d'altres, per l'associació Green Destinations, de la qual som
Destination certified Golden Award i Best of Seaside 2019, així com pel Fòrum Global
d'Assentaments Humans. En aquest cas, el 2019 es va reconèixer l'aposta per la
regeneració dels sistemes costaners i l'ecoturisme a través del premi Global Low-carbon
Ecological Scenic Spot.
El Parc Natural va obtenir, a finals de 2016, la Carta Europea del Turisme Sostenible, la
prestigiosa acreditació atorgada per la Federació EUROPARC. Actualment 38 empreses
(28 el 2018 i 10 el 2019) han estat certificades amb la carta i 6 més estan en procés que
s'espera que es completin en pocs mesos.
Europarc Espanya ha distingit enguany el Parc Natural amb el Premi Experiències
Innovadores del programa Societat i Àrees Protegides, en la categoria de canvi climàtic.
Torroella de Montgrí-l'Estartit va ser una de les 60 destinacions europees que el 2014
van participar a l'ETIS (European Tourism Indicators System), amb l'objectiu
d'augmentar la sostenibilitat i competitivitat de les destinacions turístiques. Des de
llavors s'han anat renovant els indicadors amb aquesta metodologia. I forma part de
NECSTouR, la xarxa europea de regions per al turisme sostenible i competitiu.
D’altra banda, l’Ajuntament va posar en marxa l’any 2006, l’ISO 9001, l’ISO 14001 i un
sistema voluntari europeu de gestió ambiental, l’EMAS, destinat a millorar l’eficiència
dels recursos, reduir els riscos i donar exemple a través d’una declaració pública de
bones pràctiques.
L'any 2010 la Platja Gran de l'Estartit va obtenir la marca Q de Qualitat Turística (norma
UNE 187001), un prestigiós certificat atorgat per la Secretaria d'Estat de Turisme i que
gestiona l'Institut de Qualitat Turística d'Espanya (ICTE). Aquest certificat es concedeix
a platges que compleixen els nivells d'excel·lència en els serveis prestats. Cal destacar
també que la platja de Cala Montgó està acreditada amb la Bandera Blava.
A més, l’Àrea de Turisme aplica el Sistema Integral de Qualitat Turística en la
Destinació. Aquest sistema inclou les Oficines de Turisme, la platja de l'Estartit, el
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Museu de la Mediterrània, l'Associació Estació Nàutica L'Estartit-Illes Medes i nou
empreses més.
A la web turística podeu descarregar-vos el dossier Compromesos amb la Sostenibilitat:
https://visitestartit.com/wp-content/uploads/2020/05/Compromesos-amb-la-sostenibilitat-CATdigital.pdf amb una àmplia informació sobre les accions dutes a terme i els objectius
perseguits.

Així doncs, aquest document, coordinat per l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de
Torroella de Montgrí i l’Estartit, inclou la informació justificativa de tots els requisits, tant
generals com específics, de l’Agència Catalana de Turisme per formar part d’aquesta
marca.
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Requisits generals
Disposar de telèfon, d’adreça electrònica i de pàgina web de
promoció turística actualitzada, com a mínim, en tres idiomes:
Oficina de Turisme de l‘Estartit - Oficina central
Situada al passeig Marítim de l’Estartit, és la seu principal de l’Àrea de Turisme. Ofereix
atenció als usuaris, i tots els recursos i el material disponibles i actua també com a eix
central des d’on es coordinen totes les activitats de turisme i promoció econòmica que
s’originen des d’aquesta àrea i que, algunes vegades, s’organitzen de forma conjunta
amb l’Estació Nàutica.
També és un punt d’informació del nou parc natural. S'hi poden trobar les activitats
vinculades a aquest espai i el plànol guia amb els 17 itineraris que ofereix als seus
visitants.
Passeig Marítim, s/n - 17258 L’Estartit
Tel. +34 972 751 910
info@visitestartit.com
www.visitestartit.com / www.visitorroellademontgri.com

Oficina de Turisme de l’Estartit

Oficina de Turisme de Torroella de Montgrí - Museu de la Mediterrània
Aquesta oficina, situada al Museu de la Mediterrània, aprofita el tràfec del museu per
aportar recursos i informació als visitants. És un bon punt de partida per iniciar rutes
culturals pel nucli històric i plantejar itineraris pel parc, ja que el Museu és actualment
el Centre d’Interpretació del Parc del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
Carrer d’Ullà, 31 - 17257 Torroella de Montgrí
Tel. +34 972 75 51 80
info@museudelamediterrania.cat
www.museudelamediterrania.cat
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Oficina de Turisme de Torroella de Montgrí

El personal de les oficines de turisme pot atendre com a mínim en
tres idiomes:
El personal de les oficines de turisme pot atendre el visitant en cinc idiomes: català,
castellà, anglès, francès i alemany.
Les funcions dels treballadors són:
•
•
•
•
•

Informar i acollir els visitants
Promoció turística
Gestió de la qualitat de la destinació
Animació turística
Creació de nous productes i suport al desenvolupament endogen

El material promocional, tant online com off-line, està disponible
com a mínim en tres idiomes:
Tota la informació i material promocional turístic de l’Estartit, tant en format paper com
digital està disponible en diversos idiomes. La pàgina web està disponible en sis
idiomes: català, castellà, anglès, francès, alemany i holandès.
http://www.visitestartit.com/ca/descarregues/#fulletons
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Requisits específics
Designar un tècnic coordinador:
La tècnica coordinadora assignada per a fer d’interlocutora amb l’Agència Catalana de
Turisme és la tècnica de promoció turística de l’Ajuntament de Torroella de Montgríl’Estartit, Lidia Alonso.

Foto: Diego Escobar
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1. Tipologia de “barri o vila marinera”
L’Estartit es troba a sis quilòmetres de Torroella de Montgrí, al centre de l’Empordà.
El seu nom s’esmenta per primera vegada, segons l’historiador local Miquel Graells,
el 1517, quan té lloc la benedicció de la seva primera ermita.
A inicis del segle XVI s’hi instal·len els primers pescadors. Tanmateix, la inseguretat
que es vivia, amb la pirateria assetjant les costes i les revingudes del mar i del riu,
fa que se’n comptin ben pocs. Llavors, entre l’Estartit actual i la platja de Pals, hi
havia basses i aiguamolls, que canviaven constantment per l’efecte del riu, i l’aigua
s’endinsava molt a prop de Torroella.
Fins a la meitat del segle XX, l’Estartit és un poblat de molt pocs habitants, amb un
sol carrer amb cases de pescadors tocant a mar i una història lligada estretament a
l’activitat pesquera. Destaquen arts de pesca com la del bou i la del sardinal, que
es feia amb llaguts, i que es complementava amb l’art de platja, que consistia a
arrossegar una xarxa estesa al mar amb una embarcació, des de la sorra, amb la
força dels homes i de les dones que l’estiraven. Unes activitats que es
complementaven amb l’agricultura de secà (olivera, vinya i cereals), que es
practicava a la muntanya del Montgrí, i amb el conreu d’horta.

Fins als anys trenta del segle XX és una època dolça per a la pesca. En aquesta
dècada es registren fins a 140 pescadors a l’Estartit, quan a Palamós només se’n
comptaven 49. No obstant això, a partir d’aquell moment s’inicia una fase
d’estancament derivada de la introducció de la pesca industrial, que necessita fortes
infraestructures, que a l’Estartit no es produeixen.
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Mentre la pesca perd protagonisme, l’arribada del turisme dóna un nou impuls a
l'Estartit. El carrer principal es converteix en una de les artèries comercials de la
població, juntament amb el passeig marítim, que s’omple de vida amb blocs
residencials, hotels, restaurants i empreses de serveis que giren al voltant del
turisme i d’un port esportiu on conviuen finalment embarcacions de pesca,
esportives i de lleure. Les activitats nàutiques i subaquàtiques esdevenen una de les
activitats econòmiques principals. I tots aquests espais, l’extensa platja i l’església
parroquial de Santa Anna, construïda al segle XX sobre la vella ermita, esdevenen
el centre neuràlgic d’un poble on es llegeixen les pulsacions de la vida marinera del
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passat, de les tavernes i de les processons que, encara avui, se celebren amb
entusiasme en dates assenyalades.
Organismes i associacions relacionats amb el mar a l’Estartit:
Associació Nàutica Llevantina
Club Nàutic Estartit
Confraria de Pescadors de l’Estartit
Estació Nàutica l’Estartit – illes Medes
Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter
Ports de la Generalitat. Port de l’Estartit

https://visitestartit.com/wp-content/uploads/2020/05/PLANOL-estartit.pdf
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2. Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN)
Torroella de Montgrí i l’Estartit té 11 BCIN a la població, 9 dels quals estan vinculats al
caire mariner de la vila.
A la zona existent entre Torroella de Montgrí i l'Estartit hi ha un conjunt de masos
fortificats destinats a la vigilància i defensa contra els possibles atacs provinents del
mar.

2.1.

Mas Ral
Protecció: BCIN
Classificació: Monument històric
Núm. Registre / Catàleg: 3958-MH

La torre del Mas Ral va ser construïda segurament els segles XVI-XVII.
El Mas Ral es troba situat entre Torroella i L'Estartit. Consta de diversos cossos
i una torre. El cos principal consta de planta baixa i un pis i la teulada és a doble
vessant. La porta principal és un arc de mig punt adovellat però la resta
d'obertures de la masia són petites i allindades. La resta de cossos són d'una
sola planta i tenen teulada a una o dues vessants. Tot el conjunt s'articula a partir
d'un pati.
En destaca la torre, de planta circular i una alçaria aproximada d'uns 13 metres.
És lleugerament atalussada, i conserva diverses obertures allindades, així com
les gàrgoles i els merlets esglaonats del coronament. El material emprat en la
construcció és el paredat, amb carreus ben escairats als emmarcaments de les
obertures. La torre es troba integrada actualment al conjunt de la masia. Sobre
el pont de comunicació hi ha un matacà que protegia l'accés a la torre.

2.2.

Torre Begura
Protecció: BCIN
Classificació: Monument històric
Núm. Registre / Catàleg: 1663-MH

La torre Bagura es troba situada en el pla de Torroella de Montgrí i l'Estartit, en
una petita elevació del terreny. És un element de planta quadrada, amb base
lleugerament atalussada. Hi ha escasses obertures, allindades en general. Es
conserven quatre matacans, un a cada una de les cares, diverses espitlleres i, als
angles de la part superior, 4 gàrgoles. Té una alçària de 22 metres, i presenta
carreus ben escairats als angles, mentre que la resta és de paredat. A l'interior
hi ha quatre pisos de diferents alçàries, amb petits forats per posar les escales
de mà. L´accés a la torre es fa des de l'interior de la masia, a la qual es troba
annexa. Al nivell del primer pis hi ha el portal d'entrada, d´arc de mig punt, amb
la inscripció "Catherina Bagura me fecit. 1561" a la dovella central.
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2.3.

Torre Ferrana
Protecció: BCIN
Classificació: Monument històric
Núm. Registre / Catàleg: 1667-MH

La torre Ferrana és situada al nord del Montgrí i acompanya a una masia
construïda anteriorment. La torre és de planta quadrada -segueix la tipologia
pròpia dels segles XVI i XVII, moment en el que fou construïda- i està separada
de la casa. És feta de pedra i als angles presenta carreus ben tallats. A cadescuna
de les quatre façanes hi ha un matacà i espitlleres per a arma de foc. És molt
semblant a la torre Begura.

2.4.

Torre Gran
Protecció: BCIN
Classificació: Monument històric
Núm. Registre / Catàleg: 1662-MH

La torre Gran, situada en la zona compresa entre Torroella de Montgrí i L'Estartit,
és la de dimensions més notables de tota la zona. Té 18 metres d'altura. La seva
planta és circular, atalussada i aixecada damunt una base. Té quatre pisos
coberts amb volta. Les obertures són allindades, emmarcades amb carreus
regulars, i algunes conserven a la part inferior les espitlleres per arma de foc. Els
murs tenen més d'un metre de gruix. El coronament conserva restes de merlets.
A la part superior de la torre hi ha les restes d'una petita torratxa, molt malmeses.
L'aparell emprat en la construcció és de pedres de dimensions diverses però
col·locades amb una certa regularitat en filades horitzontals.

2.5.

Torre Martina
Protecció: BCIN
Classificació: Monument històric
Núm. Registre / Catàleg: 1664-MH

La torre Martina, que anteriorment era anomenada torre Mirona (prenia el nom
dels propietaris, la família Mir), es troba adossada a una gran masia. Es tracta
d'una torre cilíndrica, alta i estreta amb coberta a una sola vessant.
La masia que la qual pertany està formada per dos grans cossos junts amb
coberta de teula a doble vessant i carener perpendicular a la façana. En una de
les portes hi ha un escut barroc en relleu.

2.6.

Torre Ponça
Protecció: BCIN
Classificació: Monument històric
Núm. Registre / Catàleg: 1668-MH

Gran masia situada en un altiplà del massís de Montgrí. Va ser aixecada
en la proximitat d'una construcció romana, en els canins que portaven cap

Candidatura “Barris i Viles Marineres”. L’Estartit, setembre de 2020

15

a Empúries i al Palau. És una masia de grans dimensions, molt complexa
amb diferents cossos annexos i una torre quadrada. En aquesta casa, molt
reformada modernament, s'hi van trobar restes de murs que poden
pertànyer a una fortalesa.

2.7.

Torre Quintaneta
Protecció: BCIN
Classificació: Monument històric
Núm. Registre / Catàleg: 1665-MH

La torre Quintaneta es troba situada entre Torroella de Montgrí i l´Estartit.
Actualment forma part del conjunt del mas com a part de l´habitatge. És de
planta circular i conserva restes de matacans. Presenta obertures rectangulars
obertes posteriorment a la construcció original. La torre és de paredat
arrebossat.

2.8.

Torre dels Moscats
Protecció: BCIN
Classificació: Monument històric
Núm. Registre / Catàleg: 3962-MH

Torre de guaita, construïda als segles XVI o XVII, que devia servir de punt
intermedi entre els punts de vigilància propers al mar i la població:
Torre aïllada, a uns 3 kilòmetres a llevant de la vila de Torroella de Montgrí,
situada al mig d'un olivar, en els primers replans del vessant meridional del
Mont Pla i no gaire lluny del paratge de les Dunes.
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Té forma cilíndrica i té gairebé tota la seva alçada, fins i tot conserva quatre
merlets rectangulars. La porta d'entrada es situa al nivell del primer pis i té
forma rectangular però és més ampla que alta. La resta d'obertures són petites
espitlleres. A l'interior es conserven dues voltes cupulars que conserven la
trapa i les marques concèntriques de l'encanyissat emprat per construir-les.
A la base de la torre es pot veure una obertura d'entrada molt mal feta que
correspon a una època tardana quan la torre es va fer servir de barraca agrícola.

2.9.

Torre Moratxa
Protecció: BCIN
Classificació: Monument històric
Núm. Registre / Catàleg: 1661-MH

Torre de defensa. Al cim del turó de la Torre Moratxa hi ha les restes d'una
torre, d'una habitació en part excavada a la roca amb un paviment d'opus
testaceum i d'altres parets.
La torre té una alçada d'uns 4 metres i a l'interior conserva una cúpula a la part
inferior. El permanent és de pedres toscament desbastades. Aquesta torre,
datada cap al final de l'època medieval, sembla feta amb posterioritat a les altres
parets restants, les quals podrien correspondre a l'antic castell de Roca Maura.
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2.10. Castell del Montgrí
Protecció: BCIN
Classificació: Monument històric
Núm. Registre / Catàleg: 1659-MH

Malgrat no tenir una relació directe amb el caire mariner del municipi hem
considerat oportú referenciar-lo ja que és considerat una de les icones del
municipi.
Fortalesa. Construit entre el 1294 i el 1302, el castell del Montgrí s'alça al cim
del puig de Montgrí, a 315 metres d'alçada. És de planta quadrada amb quatre
torres cilíndriques adossades als angles.
L´origen de la construcció del castell de Montgrí es troba en la rivalitat existent
entre el rei Jaume II i els comtes d´Empúries. Les obres van ser iniciades l´any
1294, com es desprèn de l´escrit de Jaume II al seu procurador Bernat de Llevià,
veí de Torroella, en el qual el rei li encarregava l´administració i direcció de les
obres del castell. Per a la construcció es comptà amb les rendes reials de
Torroella i un impost sobre els bous d´Ullà i Albons. Tres anys després, el mateix
Bernat de Llevià va rebre la custòdia del castell. Les obres van continuar fins l´any
1301. El 8 de juliol del 1301 el monarca donà la custòdia del castell a Dalmau
de Castellnou. La pèrdua d´importància de la casa comtal emporitana va fer
innecessari l´acabament de l´obra, encara que es coneix amb exactitud la data
d´interrupció. Les darreres notícies que es tene del castell daten del 1413, i el
relacionen amb la família Llevià. Ja dintre del segle XX, l´abandó havia conduït
l´edifici a una situació de degradació preocupant. El 10 de novembre de 1985
es féu una jornada popular de neteja a fi de conscienciar els organismes oficials
de la necessitat de restaurar-lo. La Generalitat, la Diputació i l´Ajuntament
encarregaren un projecte de consolidació i posteriorment fou aprovat el
pressupost necessari per dur-lo a terme.
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3. “Caràcter” del barri o vila marinera
El barri o vila ha de destacar com a mínim en un dels 4 eixos que es detallen a
continuació i que fan visible la relació entre l’home i el mar.

3.1.

Caràcter històrico-cultural

A través del programa Europeu “Interreg IIIB MEDOCC pour la cohesion des territoires
de l’Europe sud” l’any 2007 l’Estartit va crear un itinerari anomenat “60 minuts de
tradició pesquera” amb 8 panells repartits pel nucli històric i relacionats amb el caràcter
mariner de la vila :

L'Estartit, terra de pescadors. Un passat mariner
3.1.1 La pesca a l’Estartit

Fins als anys 60 del segle XX la pesca va ser l’activitat més important a l’Estartit. l’any
1930 vivien a la població 130 pescadors.
Per a la captura del peix s’utilitzaven tècniques artesanals diferents, primer amb
embarcacions de vela i rem i més tard, a partir dels anys 30 del segle XX, amb
embarcacions més grans de motor.
Històricament cal destacar dues tècniques de pesca a l’Estartit: la pesca del bou i la del
sardinal.
Per a la pesa del bou s’empraven dos llaguts situats paral.lelament i a certa distància,
que arrossegaven una xarxa gran que engolia el peix que trobava al seu pas. Es duia a
terme entre els mesos d’octubre i abril i donava feina a una seixantena de persones.
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La pesca del sardinal, que es duia a terme a l’estiu, mantenia ocupada pràcticament
tota la població i estava destinada a la captura del peix blau: l’anxova i la sardina. Es
duia a terme amb un llagut i, amb l’ajut de xarxes, els sardinals, es capturava el peix.
Aquesta activitat va donar lloc a la creació de fàbriques diverses de salaó a la mateixa
població.
A partir dels anys 50, com passà a moltes altres poblacions del litoral, l’activitat
pesquera va anar perdent importància. La manca d’infraestructures portuàries, la mala
comunicació entre l’Estartit i els mercats importants i l’arribada del turisme propiciaren
una lenta però irreversible decadència de l’activitat pesquera.

3.1.2 Les tavernes

Les tavernes eren lloc de reunió del homes, punt de trobada en hores d’esbarjo o quan
el temps els privava de fer-se a la mar. Entre d’altres, hi havia la Taverna d’en Marcelino,
Ca la Gumersilda o el Cafè dels Republicans. Sovint al pis de sota hi havia la taverna i
una botiga i a dalt, el cafè; el cafè d’en Mamet n’era un exemple. A les tavernes, s’hi
podia, a més de beure i menjar, jugar a cartes o cantar havaneres acompanyats d’una
guitarra.
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3.1.3 El port de l’Estartit

La situació de l’Estartit ha fet que el temporal de mar i les avingudes del riu Ter hagin
colpejat durant molts anys les seves construccions. Els primers habitatges foren
construïts arran de la muntanya i protegits de l’aigua de mar mitjançant una riba de
pedres. El desenvolupament del poble de l’Estartit es deu en part a l’existència de bons
caladors, alhora que al descens de la pirateria: així, ja des de principi de s. XVIII, els
pescadors es van instal·lar en aquestes contrades i deixaven les seves barques sobre la
sorra de la platja.
A mitjans del s. XX es va construir el primer espigó per protegir l’Estartit més eficaçment
dels cops de mar. Va ser l’inici del port actual. Es trobava situat a prop de les restes de
la torre de defensa de planta circular, bastida en els temps en què encara era vigent
l’amenaça de la pirateria. A continuació d’aquesta torre es troba el darrer espigó del
port actual.
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3.1.4 Arts de pesca

Sobre la sorra de la platja s’estenien les xarxes per assecar-les i apedaçar-les. La tasca
de reparar els forats de les xarxes, la feien sovint els mateixos pescadors quan feia mal
temps; era un treball que realitzaven habitualment, ja que les xarxes molt sovint es feien
malbé. Hi havia un grup de dones que, assegudes a la sorra, amb els seus dits àgils
apedaçaven més hàbilment que els homes.
L’art de la platja era un tipus de pesca practicat a l’Estartit fins a primeries del s. XX.
Aquest tipus d’art consistia a estendre la xarxa dins l’aigua amb l’ajuda d’una
embarcació i, des de la sorra, homes i dones estiraven l’ormeig amb la força dels seus
braços.
Les armellades consisteix en una xarxa de tres tels, un a cada extrem de més grossos
que són els que defineixen l’alçada i la llargada de l’ormeig, i el tel del mig més fi, a on
el peix es queda embolicat. Amb aquesta modalitat es pesquen sèpies a la primavera,
llagostes a l’estiu i llenguados a l’hivern.
La solta és un altre tipus de pesca que es practica encara avui en dia a l’Estartit. Es una
xarxa molt llarga i alta i, com el seu nom indica, es cala de manera que no quedi tibant
i així el peix s’embolica fàcilment a la malla.
També cal destacar els següents arts menors: el jonquet, el volantí i el rall. El jonquet
és una canya o jonc curt, al qual es lliga un fil de pescar sense plom amb un ham escat
i que es cala entre les escletxes de les roques. El volantí és una peça de fusta on
s’embolcalla el fil de pescar, a l’extrem del qual hi ha diversos hams separats i està
llastat per un plom. El rall és una petita xarxa cònica llastada, que es llença oberta i que
en cobrar-la es tanca i atrapa peixos al seu interior.
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3.1.5 Carrer de les Illes i la indústria de salaons

El carrer de les Illes també s’anomenava carrer de Darrere, fent referència a la situació
d’aquest carrer respecte al carrer de Santa Anna, que era el carrer de Davant.
Actualment, encara podem veure dues llindes de pedra de cases datades el 1763 i el
1790.
Les antigues cases de l’Estartit consistien en una edificació de planta i pis, moltes d’elles
orientades cap a migdia. La gent de l’Estartit es dedicava tant a la feina del camp com
a la del mar; per aquest motiu, les seves cases tenien un espai destinat a cada tasca.
L’Estartit va comptar amb indústries artesanals de salaons vinculades amb el mar i amb
la necessitat de conservar els aliments. Can Borrat, ca n’Audivert i can Domingo Salador
eren algunes de les fàbriques de salaons que existien a l’Estartit. En aquestes fàbriques
fumaven arengades, salaven anxoves i feien caixetes per posar el peix.
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3.1.6 Les cases dels “americanus” i la perola o la torre del rellotge

Alguns homes de l’Estartit, com molts d’altres pobles, al llarg del s. XIX van decidir
emigrar a les Amèriques a la recerca de fortuna. Aquest col.lectiu eren coneguts com
els americanus o indianus. A l’Estartit tenim l’exemple dels dos germans Marquès, que
van anar a Cuba i, un cop aconseguida la seva fortuna, van tornar al seu poble d’origen.
Aquests germans van fer construir dues cases bessones d’estil colonial al carrer de Santa
Anna núm. 24 i núm. 26. La inscripció de la llinda data de 1875. L’estil colonial presenta
una acurada simetria amb línies rectes, grans finestrals i balcons, que donen al conjunt
una presència imponent.
La perola era el local on els pescadors tenyien les xarxes, que eren de cotó i
necessitaven un manteniment acurat, per poder recuperar el color fosc que les fes més
eficaces per a la captura de peix.
El nom de perola prové, de fet, de la caldera utilitzada per a la cocció del tint.
A l’Estartit, la perola del carrer de Santa Anna funcionà públicament fins a l’any 1890.
La perola del carrer Santa Anna també és coneguda per la torre del Rellotge; aquest el
va fer instal.lar l’Ajuntament, amb la col.laboració econòmica dels germans americanus
Joan i Pere Marquès, el 1878. Actualment hi ha un rellotge de sol i una obra surrealista
del pintor torroellenc Joan Fuster.
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3.1.7 Els cadenys

La situació de l’Estartit ha estat condicionada pel paisatge, on la muntanya, la plana i el
mar han delimitat el seu emplaçament. En el moment del naixement del poble, el riu
Ter desembocava més a prop de l’Estartit, a l’actual zona dels aiguamolls del Ter Vell.
Aquest fet impedia la construcció de les cases en direcció al riu a causa de la seva
proximitat i de les possibles avingudes de l’aigua. Com a conseqüència d’aquest fet,
l’establiment de les cases fou arran de la muntanya, en el lloc més protegit del temporal
del mar, del riu i de la la tramuntana.
Aquest emplaçament de l’Estartit entre la muntanya i el mar impedeix el pas de l’aigua
de la pluja que baixa pels torrents. Axí, entre cada quatre o cinc cases es troba una
petita separació que s’anomena cadeny transversal, per on s’escola l’aigua i alhora
serveix de drecera per anar d’un carrer a l’altre i escurçar el camí cap a mar. Els cadenys
transversals són, doncs, unclar exemple de la relació que existeix entre paisatge i
urbanisme i configuren part de la singularitat urbanística del poble de l’Estartit.
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3.1.8 El carrer de Santa Anna i la plaça de l’Església

El carrer de Santa Anna és encara avui un dels més importants de l’Estartit. Antigament
també s’anomenava carrer de Davant. La seva importància comercial i social n’han fet
leix principal de l’Estartit. Petits comerços a peu de carrer han donat vida al poble;
també el pas de les processons, entre d’altres esdeveniments.
L’església de Santa Anna, patrona de l’Estartit, està bastida sobrre una capella del s.
XVIII. A principi del s. XX fou reformada per la familia de Pere Coll, en memòria seva.

3.1.9 Font de Santa Anna

S. XIX (1875). Aquesta és la font més
important i popular de l’Estartit.
Subministrava aigua potable al poble
i, al mateix, s’utilitzava com a
rentador. A part d’això, era un punt de
trobada de la gent. L’aigua provenia
del massís del Montgrí.
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Espai Medes, la porta marina del Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter
Un dels equipaments que canviarà radicalment el caràcter mariner del municipi es
l’Espai Medes.
Es tracta d’un equipament emblemàtic, actualment en procés de construcció, situat al
moll central del port de l’Estartit, a la dàrsena on hi ha les embarcacions de les activitats
subaquàtiques i d’excursions a la Reserva Marina de les illes Medes i a la Costa del
Montgrí.
Aquest projecte parteix de la base que:
•

Les Illes Medes son l’únic arxipèlag de Catalunya integrat en un Parc Natural

•

No existeix cap altre lloc dedicat únicament a presentar la singularitat de la
Reserva Integral de les illes Medes com a espai natural, ni el seu llegat històric i
cultural.

Per aquest motiu, el projecte, en procés de construcció i previst per obrir al públic l’any
2022, proposa:
•

Una exposició moderna que ofereixi una experiència intensa basada en les
emocions i en el món submarí.

•

Un centre d’activitats participatives per al coneixement i gaudi de les

•

illes Medes i de l’àmbit marí de tot el Parc Natural.

L’Espai Medes es un bon exemple de cooperació públic-privada. En la
conceptualització i finançament hi participen com a promotors l’Ajuntament de
Torroella de Montgrí; la Generalitat de Catalunya, a través dels Departaments de
Territori i Sostenibilitat i de Empresa i Coneixement; la Diputació de Girona, a través
del programa FEDER de la UE; el Club Nàutic Estartit; i l’Estació Nàutica Estartit-Illes
Medes.
En el procés de conceptualització del Centre i en el projecte museogràfic es va realitzar
un estudi de viabilitat econòmica i financera, es van identificar els públics objectius i es
va definir la proposta de valor.
Ubicació de l’Espai Medes
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3.2.

Caràcter gastronòmic

La cuina del municipi combina, com és comú a la comarca, la cuina de mar i de
muntanya. L’oferta gastronòmica és àmplia i variada i inclou des de plats tradicionals i
casolans, lligats a aquesta terra i als seus costums, fins a la cuina més creativa i
sofisticada.
Productes
La varietat de productes que identifiquen la cuina i el comerç de la vila estan
determinats pel territori i la seva història i molts gaudeixen de denominació d’origen,
marca de garantia i certificació ecològica.
Productes del mar
La pesca és un dels altres llegats històrics de la vila. La geografia del municipi, amb
aquesta àrea protegida a la costa i al voltant de les Medes, i amb la desembocadura
del Ter, afavoreix que sigui un terri-tori ric en varietats de peix i marisc:
1. Peix i marisc.
Al litoral de l’Estartit hi ha més de 60 espècies de peixos aptes per al consum.
Les més habituals són el llobarro, el rap, el lluç, l’escórpora, el llenguado de
platja, el sard, l’orada, el mero, el déntol, el corball, el roger, el pagell o el sonso.
I diferents varietats de marisc com la llagosta, el llobregant, la petxina lluent, la
tallarina, la garota, el musclo i el caragol punxenc.
Projecte sèpia:
Des de l’any 2016 el personal del PNMMBT, en col·laboració amb la Confraria
de Pescadors de l’Estartit, va iniciar un projecte de recuperació d’una activitat
ancestral i que s’estava perdent: la pesca amb nansa de la sèpia i la
instal·lació de branques de galleran (Ruscus aculeatus) per afavorir la seva
reproducció. Els resultats varen ser espectaculars i molt ben rebuts per el
sector pesquer i per la població en general.
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2. L’angula
Entre els productes més apreciats i destacats, hi ha les angules, que es capturen
a la desembocadura del riu Ter. Els restaurants d’aquesta àrea són els refe-rents
gastronòmics de tota la Costa Brava.

Productes de la terra
La tradició agrícola i ramadera neix a l’època neolítica; fa 7.000 anys, quan els primers
habitants s’instal·len a la plana del Baix Ter, ja s’hi dediquen i, des de llavors, esdevé un
dels puntals de l’economia de la vila:
3. Fruita dolça (Els préssecs, les nectarines, les peres, les cireres i les pomes)
4. Arròs
5. Productes de l’horta (tomates, els pebrots, els carabassons, les albergínies,
els pèsols, les faves i els enciams, entre d'altres)
6. Vi i oli
7. Xais
Jornades gastronòmiques:
Una bona manera de conèixer la restauració local és a través de les dues jornades
gastronòmiques que s’organitzen anualment i en les quals participen els diferents
restaurants del municipi. Les Jornades s’han fet un nom dins les rutes gastronòmiques
de Catalunya i parteixen de la qualitat del producte local i autòcton.

Jornades gastronòmiques tastets de mar: la clova.
S’organitzen el mes de juny i tenen el peix i el marisc com a protagonistes.
Jornades gastronòmiques la poma a la cuina
Se celebren a l’octubre i proposen un ampli receptari al voltant de la poma, aquest fruit
tan propi de la zona.
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3.3.

Caràcter paisatgístic:

La natura ha estat generosa amb aquest territori. Muntanya, vall, hortes, riu, aiguamolls,
platja, dunes, cales i illes convergeixen en un espai únic. Són paisatges humanitzats de
gran bellesa i diversitat natural i cultural que permeten la seva descoberta per terra, mar
i aire.
Torroella de Montgrí i l’Estartit formen part del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes
i el Baix Ter, declarat com a tal el juny del 2010, amb una superfície total de 8.192 ha,
6.155 ha de superfície terrestre (77%) i 2.037 de zona marina (23%).
Torroella de Montgrí hi aporta més de la meitat del territori, amb un 68% de la seva
superfície total, mentre que la resta es reparteix entre els municipis de Pals (7%),
Bellcaire (6%), l’Escala (4%), Palau Sator (1%), Ullà (1%) i Gualta (0,1%).
Un Parc, tres paisatges.
El Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter, tal i com indica el seu nom està
format per tres paisatges de gran diversitat natural i cultural:
La muntanya: el massís del Montgrí
El massís del Montgrí el conformen tres muntanyes que confereixen el caràcter a la vila
de Torroella de Montgrí i que podrien considerar-se l’epicentre dels dos empordans: la
muntanya d’Ullà (puig Anill), de 309 m d’altitud; la muntanya del Montgrí, de 303 m
d’altitud, amb el castell del segle XIII, sentinella perpetu de l’Empordà; i el Mont Pla,
que supera lleugerament els 300 m.
El riu. El Ter, els aiguamolls del Ter Vell i la Pletera
Es el riu més important de les comarques de Girona. Neix als Pirineus i desemboca a
uns tres quilòmetres de l’Estartit, entre el cap de la Barra i el cap de Begur.
Avui, es troba canalitzat per motes i dirigit gairebé en línia recta des del pont de
Torroella fins al paratge de la Gola, on desemboca al mar.
El Ter Vell és una llacuna costanera amb entrades d’aigua dolça situada a prop de la
desembocadura del riu que forma part dels aiguamolls del Baix Ter, juntament amb les
zones humides de la Pletera, les Basses d’en Coll i la Gola del Ter.
En tot aquest tram de façana litoral destaca la gestió de 3 projectes LIFE NATURA,
basats en la restauració i ordenació dels sistemes costaners, recuperació dels hàbitats
de la desembocadura del riu Ter i la desurbanització i restauració de la maresma de la
Pletera (1999-2003, 2004-2007 y 2014-2018).
Aquests projectes han tingut una gran repercussió mediàtica i han posicionat el municipi
com un referent en la recuperació de dunes i maresmes litorals de gran valor ecològic.
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LIFE PLETERA: Regeneració de maresmes i preservació de dunes litorals. Al Link:
https://youtu.be/8hTno66bzvk es pot veure la transformació de l’espai que ha significat
el projecte LIFE PLETERA.

El mar. Les illes Medes, les cales i les platges
Dins el terme municipal trobem una important i variada franja litoral amb una longitud
de 15 km aproximadament, distribuïts entre 5,4 km de platja i 9,7 km de costa rocallosa.
El visitant pot escollir entre una platja amb més de 5 km de sorra fina i poca profunditat,
ideal per gaudir amb tota la família, que compta amb una gran oferta de serveis, o optar
per perdre’s per les petites cales, a les quals s'arriba després d’una agradable excursió
a peu o en barca, vorejant la costa del Montgrí. Allà es pot gaudir de la tranquil·litat i
practicar el busseig i d’altres activitats nàutiques, que es poden acabar de
complementar amb una visita a les illes Medes.

Les illes Medes
És un arxipèlag únic al litoral català, que es troba situat només una milla endins de la
platja de l’Estartit. Aquest, que compta amb set illots i té una extensió aproximada de
23 hectàrees, des del punt de vista natural, constitueix un dels atractius més destacats
del municipi. És la cua del massís del Montgrí mar endins, i té tant d’interès en la seva
part emergida com en la submergida.
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Un paradís per als submarinistes.
Les diferents profunditats permeten tot tipus d’immersions, per a principiants i per a
experts, que poden gaudir de gorgònies, coralls, estrelles, pops, llagostes... a menys
de 10 metres. Es pot descobrir praderes de posidònia i paisatge coral·ligen per sota
dels 20 metres. I també hi ha tota mena de crustacis i una densitat important d’espècies
de peixos amb valor comercial com són els sards, les orades, els déntols, els corballs,
els llobarros, i el rei de la zona, el mero.
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Les cales
La costa rocallosa del Montgrí, en el seu vessant marítim, amaga petites cales precioses,
entre aquestes n’hi ha algunes a les quals només es pot accedir a peu per la muntanya
o, tot resseguint la costa, amb algun tipus d’embarcació:
Cala Montgó
És l’accident geogràfic més important de tota la façana del litoral del Montgrí. Per la
seva forma arrodonida s’ha apuntat la hipòtesi que podria ser una antiga dolina
enfonsada, inundada i engrandida per l’acció de l’aigua del mar. En època romana va
ser utilitzada com a lloc de desembarcament, com demostren les restes que s’hi ha
trobat.
Situada a 12 km per la muntanya i a 20 km per carretera des de l’Estartit, té accés a peu
i en cotxe, i també s’hi pot arribar en bicicleta i en barca. La zona de bany i la de pràctica
d’esports està senyalitzada amb boies.
Cala Ferriol
És la segona cala més gran de la costa del Montgrí després de cala Montgó.
En aquest cas, només s’hi pot accedir a peu o en barca.
El camí d’anada i tornada a la cala Ferriol, a peu, des del camí principal, té una durada
aproximada d’1 h 30 min.
Cala Pedrosa
Petita cala arrecerada en un marc paradisíac entremig dels pins i roques que fa
indefugible el bany a l’estiu i la contemplació a l’hivern.
Davant la cala hi ha l’illa Pedrosa, que acaba d’arrodonir l’escenari.
El camí d’anada i tornada a cala Pedrosa, a peu, des del camí principal té una durada
aproximada d’una hora.
És un lloc idoni per observar la vida marina amb ulleres i tub.
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Cala Calella
Petita cala rocallosa que es troba a 30 minuts a peu del port de l’Estartit.
Abans d’arribar-hi, es passa per un mirador extraordinari, amb les illes Medes al fons,
els Arquets. També pel camí s’hi troba un pou geològic, anomenat pou de la Calella,
una obertura vertical que suposadament arriba al mar. És una de les moltes esquer-des
que té el massís, ben foradat a l’interior.

Les platges
Platja gran de l’Estartit
És una platja llarga dividida en tres sectors que estan compresos per la platja principal
(1 km x 100 m), la platja dels Griells (0,5 km x 50 m) i la platja de la Pletera (1,8 km x
70 m).
Tant les zones de bany com les de la pràctica d’esports estan ben delimitades per les
boies.
-

Platja principal (1 km. de longitud i 100 m. d’amplada)
Situada davant el nucli residencial de la població, és on es concentren la major
part dels banyistes.

-

Platja dels Griells (0,5 km. de longitud i 50m. d’amplada)
Situada entre la Reserva Natural del Ter Vell i la urbanització que li dóna nom,
“Els Griells”. En aquest sector, el nivell de freqüentació és menor que a la
platja principal, i és on s’ubiquen les concessions d’esports nàutics. La Reserva
Natural del Ter Vell, a l’extrem posterior de la platja, li proporciona un entorn
molt agradable. Disposa d'una zona habilitada per a gossos.

-

Platja de la Pletera (1,8km de longitud i 70m. d’amplada)
Aquesta platja és el tram menys utilitzat; pràcticament no hi ha habitatges al
voltant. Junt amb la Reserva Natural del Ter Vell, s’inclou en un programa de
restauració de les dunes litorals i de les llacunes dels aiguamolls del Baix
Empordà que ha comptat amb el suport del programa LIFE de la Unió
Europea. El seu entorn i l'accessibilitat reduïda la converteixen en un paratge
tranquil, poc freqüentat i de gran bellesa natural. Disposa d'una zona per
practicar-hi kitesurf (surf d'estel).
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Platja Mas Pinell (1,3 km. de longitud i 80 m. d’amplada)
Aquesta platja, que es troba al marge dret del Ter, dóna continuació a la platja de la
Pletera i és limítrofa de la platja de Pals. S’hi accedeix en cotxe des de la carretera
de Torroella a Palafrugell agafant el trencall que porta a la urbanització del mateix
nom.

3.4.

Promotor d’esdeveniments

Esdeveniments al voltant de la relació entre l’home i el mar:
Juny:
Jornades gastronòmiques tastets de mar: la clova.
S’organitzen el mes de juny i tenen el peix i el marisc com a protagonistes.
Degustació i concurs de musclos
Els restaurants participants de les Jornades gastronòmiques tastes de mar: la clova
ofereixen una degustació de musclos cuinats de 10 formes diferents

Juliol:
Processó marinera de la Mare de Déu del Carme
Processó marinera pel port i per mar de la Mare de Déu del Carme, patrona de
pescadors i mariners que se celebra cada 16 de juliol.
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Juliol i agost:
Sepieres visitables.
Son hàbitats artificials formats per branques de llentiscle per afavorir que sèpies i
calamars hi criïn i els ous madurin i eclosionin de forma natural. Son a 100 metres de la
costa, a la platja de l’Estartit. visita guiada a càrrec de Projecte sèpia.
Visita guiada L'Estartit, terra de pescadors. Un passat mariner
Setembre:
Fira Pirates i Corsaris a les illa Medes
Les Medes han estat, des del segle XVI, refugi de pirates i corsaris, ja que des d’allà
preparaven els atacs cap a terra ferma. Per fer memòria d’aquells temps, els estartidencs
i visitants gaudeixen d’una festa plena d’espectacles i activitats per a petits i grans.
Setembre: Visita guiada a la Meda Gran.
Aquesta visita es realitza durant el cap de setmana de la Fira Pirates i Corsaris a les illes
Medes.

3.5. Justificació d’acompliment de criteris
La frase que hem escollit i que creiem que ens defineix com a “claim” per la promoció
vinculada al caràcter mariner de l’Estartit es: L'Estartit. Un poble lligat al mar

Justificació d’acompliment dels següents 5 criteris:
Dos elements del patrimoni cultural construït i/o del patrimoni natural i paisatges
marins singulars, ben conservats:
1. Les illes Medes:
Aquest arxipèlag, situat només a una milla endins davant la platja de l'Estartit, compta
amb set illots i té una extensió aproximada de 23 hectàrees. Les illes Medes són
actualment una de les reserves de flora i fauna marina més importants de la Mediterrània
occidental, així com un dels destins més apreciats en el món del submarinisme. Vint
anys de protecció han fet possible una recuperació espectacular de la riquesa del seu
fons marí, tant del medi aquàtic com del medi terrestre.
2. Cases d’”americanos”:
Alguns homes de l’Estartit, com molts d’altres pobles, al llarg del s. XIX van decidir
emigrar a les Amèriques a la recerca de fortuna. Aquest col.lectiu eren coneguts com
els americanus o indianus. A l’Estartit tenim l’exemple dels dos germans Marquès, que
van anar a Cuba i, un cop aconseguida la seva fortuna, van tornar al seu poble d’origen.
Aquests germans van fer construir dues cases bessones d’estil colonial al carrer de Santa
Anna núm. 24 i núm. 26. La inscripció de la llinda data de 1875. L’estil colonial presenta
una acurada simetria amb línies rectes, grans finestrals i balcons, que donen al conjunt
una presència imponent.
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Dues entitats/associacions actives que fomentin i difonguin el caràcter i el
patrimoni mariner:
1. Confraria de Pescadors
La Confraria de Pescadors de l’Estartit està formada per 18 pescadors actius, la majoria
dels quals fan pesca artesanal i comercialitzen el peix i el marisc que arriba al port a les
llotges de Palamós i de l’Escala. Tot i així, també els particulars poden comprar el peix
acabat de sortir de l’aigua.
2. Club Nàutic Estartit
El port esportiu, situat davant del nucli urbà de l’Estartit, s'ha convertit en una instal·lació
moderna i ben equipada, amb els serveis necessaris perquè el navegant hi faci escala.
A banda d’acollir embarcacions de pesca, esportives i d’esbarjo, també és el punt de
sortida de les excursions marítimes, dels submarinistes i de moltes altres de les activitats
nàutiques que es practiquen al municipi. En moments puntuals, el port també és la seu
de competicions i concursos nàutics i subaquàtics de repercussió internacional.
Dues activitats/tradicions del patrimoni immaterial relacionats amb el caràcter de
vila marinera:
1. Fira Pirates i Corsaris a les illa Medes
Les Medes han estat, des del segle XVI, refugi de pirates i corsaris, ja que des d’allà
preparaven els atacs cap a terra ferma. Per fer memòria d’aquells temps, els estartidencs
i visitants gaudeixen d’una festa plena d’espectacles i activitats per a petits i grans. La
fira se celebra el tercer cap de setmana de setembre i els carrers del centre s’omplen
de paradetes amb productes artesans i tradicionals. Hi ha animacions dirigides als més
menuts, cercaviles pels carrers del municipi, actuacions de pirates, desembarcament de
corsaris, tallers infantils, visites guiades a exposicions, entre d’altres.
2. Processó marinera de la Mare de Déu del Carme
Processó marinera pel port i per mar de la Mare de Déu del Carme, patrona de
pescadors i mariners que se celebra cada 16 de juliol.
Dues activitats relacionades amb la valoració de l’oferta gastronòmica:
1. Jornades gastronòmiques tastets de mar: la clova.
S’organitzen el mes de juny i tenen el peix i el marisc com a protagonistes.
2. Degustació i concurs de musclos
Els restaurants participants de les Jornades gastronòmiques tastes de mar: la clova
ofereixen una degustació de musclos cuinats de 10 formes diferents
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Tres propostes d’oferta d’experiències turístiques singulars vinculades a l’activitat
marinera i que difonguin els valors mariners de la vila:
1. Visita guiada L'Estartit, terra de pescadors. Un passat mariner
Us agradaria fer un tomb diferent pels carrers de l’Estartit? Tot passejant pels carrers
més antics del nucli us transportarem als seus orígens pescadors, coneixereu les
primeres edificacions, com la gent vivia de la mar i com era abans de l’arribada del
turisme. Us ensenyarem quins són els carrers del davant i del darrere, els cadenys, la
perola, la casa Salietti o les cases dels americanus; elements en els quals potser mai us
hi havíeu fixat. Descobrireu l’Estartit amb uns altres ulls.
2. Sepieres visitables.
Son hàbitats artificials formats per branques de llentiscle per afavorir que sèpies i
calamars hi criïn i els ous madurin i eclosionin de forma natural. Son a 100 metres de la
costa, a la platja de l’Estartit. visita guiada a càrrec de Projecte sèpia.
3. Visita guiada a la Meda Gran.
Aquesta visita es realitza durant el cap de setmana de la Fira Pirates i Corsaris a les illes
Medes.
Les illes Medes han estat històricament refugi de pirates de tota mena. La Meda Gran,
a una milla de la costa i estratègicament situada davant la desembocadura del Riu Ter,
amb vistes al Cap de Creus i al Cap de Begur, va ser un important assentament pirata.
Des de la Medea dirigien els seus atacs cap a terra ferma.
4. Excursió marítima en barca tradicional
Sortida en una barca tradicional, les reduïdes mides de la qual, permeten oferir una ruta
a tocar de la costa per poder observar amb detall els efectes del mar i apreciar la Costa
Brava.
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4. Criteris de vocació Turística
El barri o la vila marinera ha de justificar que com a mínim es compleixen 13 dels 17
criteris següents):
Torroella de Montgrí i l’Estartit és un municipi d’11.645 habitants (8.419, a Torroella i
3.226 a l’Estartit) que ha anat creixent i que s’ha anat adaptant als nous temps, modelant
la seva oferta turística segons les experiències i les necessitats dels usuaris.
La riquesa paisatgística, cultural i patrimonial fa que sigui un destí agradable tot l’any,
tant per distreure’s i descansar d’unes llargues vacances en família, com per fer petites
escapades i practicar esports de tot tipus.

4.1. Oferta d’allotjament i restauració
Torroella de Montgrí i l’Estartit compta amb una capacitat d’allotjament de 32.000
places distribuïdes entre 1.600 llits d’hotel, 15.000 places de càmping caravàning,
15.000 places d’habitatges d’ús turístic, 322 places d’apartaments turístics i 75 places a
cases rurals. Tot això amb la finalitat que el visitant se senti com a casa.
4.1.1. Oferta d’allotjament
Enllaç: https://visitestartit.com/categoria-item/allotjaments/

4.1.1.1 Hotels i hostals
- 4 hotels **** amb un total de 439 places
- 7 hotels *** amb un total de 647 places
- 1 hotel ** amb un total de 46 places
- 3 hotels * amb un total de 234 places
- 6 hostals amb un total de 193 places

4.1.1.2 Càmpings
- 4 càmpings 1a categoria amb 10.000 places
- 6 càmpings 2a categoria amb 4.704 places

4.1.1.3 Cases de turisme rural
6 cases de turisme rural amb un total de 74 places
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4.1.1.4 Apartaments turístics
2 apartaments turístics amb un total de 322 places

4.1.1.5 Oficines de lloguer d’habitatges d’ús turístic
24 oficines de lloguer amb 2.735 habitatges d’ús turístic.
Torroella de Montgrí i l’Estartit disposa de 15.000 places d’habitatges d’ús turístic.

4.1.2. Oferta de restauració
Hi ha prop d’una vuitantena de restaurants que bàsicament, proposen una gastronomia
basada en la cuina de mercat, farcida de productes de la zona i de temporada.
Ofereixen plats tradicionals com arrossos, suquets i plats de mar i muntanya, on es
barregen els productes de l’hort i del galliner amb el peix i el marisc de la franja litoral.
I tot això amanit amb olis de la zona i acompanyat dels excel·lents vins de la DO
Empordà.

4.2. Existència d’un col·lectiu de cuina o associació gastronòmica que vetlli
per oferir una cuina arrelada al territori, i per promoure i valorar els
productes locals i la qualitat.
El sector restauració de l’Associació Estació Nàutica l’Estartit-illes Medes, promou les
Jornades Gastronòmiques de la clova durant el mes de juny i les Jornades
Gastronòmiques de la poma durant el mes d’octubre.

4.3. Existència d’algun establiment comercial de venda de productes
relacionats amb el mar
Riembau peix i marisc. Peixateria a Torroella de Montgrí i a l’Estartit.
Peixos Coll. Peixateria a Torroella
Aquasport. Venda d’articles de pesca a l’Estartit
Esports l’ham. Venda d’articles de pesca a Torroella de Montgrí.
CH16. Venda de complements nàutics
Pastisseria Brugués. Especialitat “Rocs de les Medes” a l’Estartit.
Medaqua. Botiga especialitzada en material subaquàtic a l’Estartit.
Xaloc. Botiga especialitzada en material subaquàtic a l’Estartit.
Scubafix. Botiga especialitzada en material subaquàtic a l’Estartit.
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4.4. Disposar d’oficina d’informació turística i/o punt d’informació de la
Xarxa d’Oficines de Turisme de Catalunya, amb atenció com a mínim en tres
idiomes.
Oficina de Turisme de l’Estartit. Número de registre O-000024
Situada al passeig Marítim de l’Estartit, és la seu principal de l’Àrea de Turisme. Ofereix
atenció als usuaris, i tots els recursos i el material disponibles i actua també com a eix
central des d’on es coordinen totes les activitats de turisme i promoció econòmica que
s’originen des d’aquesta àrea.
Atenció en català, castellà, francès, anglès i alemany
Oficina de Turisme de Torroella de Montgri. Número de registre O-000164
Aquesta oficina, situada al Museu de la Mediterrània, aprofita el tràfec del museu per
aportar recursos i informació als visitants. És un bon punt de partida per iniciar rutes
culturals pel nucli històric i plantejar itineraris pel parc, ja que el Museu és actualment
el Centre d’Interpretació del Parc del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
Atenció en català, castellà, francès i anglès

4.5. Pla d’accions promocionals off-line.
Des de l’Oficina de Turisme seguim treballant sobre la planificació que vam establir en
publicitat i promoció de la destinació Torroella-L’Estartit-illes Medes per arribar al públic
exterior de proximitat. Amb l’objectiu d’aconseguir un bon posicionament, a dia d’avui
s’han executat les següents línies:
Publicitat a televisió
Campanya de proximitat a Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio, amb el nou espot
“START”, que posa en valor el turisme actiu i convida el públic a gaudir d’activitats i
estades a la destinació. L’inici de la campanya, que durarà uns 21 dies, és el 6 de juliol
i emetrà 44 passis a TV3 televisió, 30 falques a Catalunya Ràdio i impressions al portal
3 A la Carta.
Promoció on-line
Activació de les campanyes de contingut on-line nacional i internacional juny i juliol
(Segons desescalada: Catalunya, nord d’Espanya, França, Bèlgica i Països Baixos)
“Turisme de proximitat amb distàncies de seguretat” ha estat el lema durant la segona
fase de promoció amb contingut audiovisual, anunciat a Facebook, Instagram, Youtube
i
Google
Ads.

El primer balanç de resultats és molt positiu quant a augment d'un +219% d'usuaris a
la pàgina web (de 3.492 al maig a 11.144 al juny), 2.592 clics enllaçats a través de les
xarxes socials i 22.743 visualitzacions a Youtube.

Candidatura “Barris i Viles Marineres”. L’Estartit, setembre de 2020

41

Nova web turística
Nova web turística activada recentment amb nous apartats i un format de cercador més
intuïtiu que facilita que l’usuari trobi la informació que necessita.
Generació de notícies d'impacte
A través de l'empresa externa Comunica.cat, s'ha fet difusió de reportatges sobre
Torroella de Montgrí i L’Estartit tant a premsa com mitjans de comunicació generalistes.
Un d'ells va ser el conegut programa de televisió espanyola España Directo que va venir
el mes de juny a fer un reportatge sobre el turisme de proximitat i la modalitat de
vacances centrada en el lloguer d’embarcacions.
Promoció offline
Campanya de promoció amb l'empresa de transports Sarfa Moventis. Autobusos amb
imatges icòniques del Castell del Montgrí i de les illes Medes recorren el territori català
amb el missatge “T’esperem amb il·lusió, vine a la Costa Brava”
Altres campanyes de promoció conjunta
Participació en promoció conjunta de les campanyes de turisme de proximitat
impulsades pel Consell Comarcal del Baix Empordà “Jo em planto a l’Empordà” o el
Patronat de Turisme Costa Brava “Bojos per tornar-nos a veure”. Recordar que la
campanya d'estiu de l'Agència Catalana de Turisme va ser gravada en part a L'Estartit,
on es veu la platja Gran i joves gaudint del bany.
Publicitat indirecta
A través de la Film Comission de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí s'han coordinat
diversos rodatges al municipi. Les productores de la campanya de TV3 “Abracem
l’estiu” o de l’Agència Catalana de Turisme, “Mil raons per descobrir Catalunya” van
escollir 4 localitzacions de Torroella i L’Estartit per fer el seu espot d’estiu 2020. A part
d'això, són moltes les marques que s'interessen per gravar en certes localitzacions, el
proper rodatge serà amb Renault.

4.6. Pla d’accions de promoció online que estigui alineat amb l’estratègia
de l’Agència Catalana de Turisme i dels patronats. Aquests plans d’acció
tindran caràcter anual.
L’Àrea de Turisme de Torroella de Montgrí i l’Estartit està afiliat a les marques de
l’Agència Catalana de Turisme, Platja en família, des del 2007, Ecoturisme i Actiu i
Aventura, des del 2019 i per tant participa de tots els plans d’acció de promoció anuals.

4.7. Disposar de web de promoció turística, com a mínim en tres idiomes,
que realci el caràcter de la vila marinera

Candidatura “Barris i Viles Marineres”. L’Estartit, setembre de 2020

42

La web turística de Torroella de Montgrí i l’Estartit www.visitestartit.com
www.visittorroella.com ha estat renovada recentment amb nous apartats i un format de
cercador més intuïtiu que facilita que l’usuari trobi la informació que necessita.
Es pot consultar amb sis idiomes: català, castellà, francès, anglès, alemany i holandès.

4.8. Tenir presència i perfils a les xarxes socials.
Torroella de Montgrí i l’Estartit té una presència molt activa a les xarxes socials:
•

Servei de Whatsap a través del qual els usuaris poden realitzar consultes

•

Perfil a Facebook amb 7.324 seguidors

•

4.544 seguidors al perfil #visitestartit d’Instagram

•

1.941 seguidors a Twitter

•

374.065 visualizaciones al canal de You Tube Torroella-L'Estartit-Illes Medes

Els hastags oficials son: #Visitestartit #VisiTorroella
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4.9. Edició de newsletters i butlletins adreçats a bases de dades de públic
professional i final, amb l’objectiu de promocionar la vila i els seus atractius
turístics.
L’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i l’Estartit comunica
periòdicament, a través de butlletins, correus electrònics, jornades i reunions
informatives, tota la informació que pot ser d’interès per als establiments turístics i per
als seus clients.
Exemple de butlletí de notícies per al sector turístic del municipi

4.10. Senyalització dels recursos i serveis així com de l’accessibilitat als
mateixos, remarcant-ne els elements vinculats al caràcter de vila marinera.
Senyalització d’itineraris autoguiats per descobrir els elements més
identificatius de la vila marinera.
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L’Estartit disposa d’un itinerari auto guiat anomenat “60 minuts de tradició
pesquera” que mostra els principals espais i llocs que varen fer de l'Estartit una
important població pesquera de la Costa Brava:

Fulletó ruta “60 minuts de tradició pesquera”

Plafó – cartellera ruta
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4.11. Disposar d’un calendari de festivitats i celebració d’actes festius, entre
els quals hi hagi com a mínim dos esdeveniments vinculats a la tradició
marinera.
Calendari de les principals festes i tradicions populars del municipi
Torroella de Montgrí i l’Estartit
Cavalcada i Festa de Reis | 5 i 6 de gener
Carnestoltes | Febrer
Diada de Sant Jordi | 23 d’abril
Diada Nacional de Catalunya | 11 de setembre
Torroella de Montgrí
Festa Major de Sant Genís | 25 d’agost
Festa de Santa Caterina | 25 de novembre
Fira de Sant Andreu | Últim cap de setmana de novembre
L’Estartit
Revetlla de Sant Joan | 23 de juny
Festa del Carme | 16 de juliol. Patrona de pescadors i mariners
Festa de Santa Anna | 26 de juliol
Festa de Santa Llúcia | 13 de desembre
FESTIVALS I ESDEVENIMENTS
Torroella de Montgrí
Empordà, cuina i salut | Maig
FIMAG, Fira de la Màgia al carrer | Juny
Festival Internacional de Músiques de Torroella de Montgrí | Juliol i agost
Fira de Sant Andreu | Últim cap de setmana de noviembre
L’Estartit
Festa del Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter | Maig
Beatles Weekend | Juliol
Jazz Festival l’Estartit | Juliol i agost
Pirates i Corsaris a les Illes Medes | Setembre

4.12. Disponibilitat d’espais coberts i a l’aire lliure per celebrar-hi actes
festius.
Torroella de Montgrí i l’Estartit disposa de diversos espais en tot el terme municipal on
poder celebrar actes festius:
A l’Estartit:
Plaça de la Llevantina
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Plaça de l’Església
Espai Molinet
Sala d’Exposicions EMD l’Estartit
Sala polivalent
A Torroella:
Plaça de la Vila
Plaça Quintana i Combis
Jardins John Lennon
Pati del Museu de la Mediterrània
Auditori del Museu de la Mediterrània
Auditori Espai Ter

4.13. Disponibilitat d’equipaments que donin suport a la valoració del
caràcter mariner (museus tancats o a l’aire lliure, centres d’interpretació,
ecomuseus, drassanes visitables...).
Club Nàutic Estartit.
Associació Nàutica Llevantina
Museu de la Mediterrània
Espai Medes
Ruta autoguiada 60 minuts de tradició pesquera

4.14. Realització de visites guiades a elements del patrimoni mariner.
Visita guiada L’Estartit terra de pescadors, un passat mariner (Museu de la Mediterrània)
La pirateria al litoral mediterrani. Les torres de defensa (Museu de la Mediterrània)
Visita guiada a les illes Medes (durant la celebració de la Festa Pirates i Corsaris)
Visita guiada arran de mar (Museu de la Mediterrània)

4.15. Establir mesures de coordinació de l’estratègia turística entre el sector
públic i el privat.
Jornades d’immersió turística. Jornada anual de balanç de la temporada turística de
l’Àrea de Turisme al sector privat
Comissió anual de coordinació de l’estratègia turística amb representants del sector
turístic privat i sector turístic públic
Conveni entre la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments que formen part del Parc
Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter, per al desenvolupament d’un pla
de promoció turística fonamentat en els valors naturals del parc.
El nou Pla de promoció persegueix els objectius següents:
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•

Potenciar un major coneixement de la marca Parc Natural.

•

Implantar una estratègia conjunta de comunicació pel turisme de natura al parc.

•

Donar suport a les empreses per la creació de productes adaptats als mercats
potencials del turisme de natura en el parc.

•

Fomentar la cooperació entre els actors econòmics del territori pel
desenvolupament de l’ecoturisme.

•

Implementar programes que afavoreixin la creació d’ocupació i emprenedoria
relacionades amb el turisme de natura.

•

Cooperar i treballar en xarxa amb altres entitats i territoris de característiques
similars.

S’estructura al voltant de quatre línies de treball, que es despleguen en més d’una
vintena d’accions. Les línies són:
•

Reforçar la imatge turística del parc.

•

Avançar en el desenvolupament online de la promoció del parc en pàgines web
i xarxes socials.

•

Realitzar accions de promoció destinades al públic final i a professionals.

•

Promoure un pla estratègic de desenvolupament local.

4.16. Establir polítiques per afavorir la qualitat de l’oferta dels serveis
turístics.
El Parc Natural va obtenir, a finals de 2016, la Carta Europea del Turisme Sostenible, la
prestigiosa acreditació atorgada per la Federació EUROPARC. Actualment 38 empreses
(28 el 2018 i 10 el 2019) han estat certificades amb la carta i 6 més estan en procés que
s'espera que es completin en pocs mesos. Llistat d’empreses CETS.

4.17. Al barri o vila marinera hi ha una associació d’empreses relacionades
amb l’activitat turística i el comerç.
Associació Estació Nàutica l’Estartit-illes Medes
És una entitat que agrupa tot tipus d’empreses d’activitats nàutiques i esportives,
allotjaments, restaurants i comerços per tal d’oferir propostes esportives i lúdiques per
gaudir al màxim d’aquest entorn i aprofitar l’estada. Des d'activitats que apropen el
visitant al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, fins a un ampli ventall
d’activitats nàutiques i terrestres adaptades per a totes les edats, i una selecció
d'allotjament, gastronomia i comerç.
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5. Criteris de vocació de Futur
5.1. Polítiques de gestió de residus.
Un dels reptes més importants que tenim les societats avançades és el de reduir i
realitzar una correcta gestió dels residus que generem. Conscients d'aquesta realitat,
des del Servei de gestió de residus i neteja viària es treballa decididament per implantar
les eines necessàries per a la correcta eliminació i minimització dels residus municipals.
Entre les seves tasques hi ha:
•Recollida selectiva dels residus sòlids urbans
•Gestió de la deixalleria municipal
•Implantació i seguiment del Pla de qualitat mediambiental de les platges
•Neteja de dependències i equipaments municipals
Política de gestió de residus Ajuntament de Torroella de Montgrí i l’Estartit

5.2. Polítiques i normativa de neteja, tant de l’àmbit de la vila marinera com
de les instal·lacions portuàries (en terra i en mar) i/o dels itineraris de visita
proposats.
Gestió de residus i neteja Ajuntament de Torroella de Montgrí i l’Estartit

5.3. Un programa de dinamització econòmica i social, i/o la creació
d’ocupació vinculada a la conservació i valoració del patrimoni, paisatges
i/o hàbitats litorals i als oficis mariners.
Curs per a guies bons coneixedors del parc
Des de l’any 2014 el Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter organitza
aquest curs dirigit a professionals i empreses que treballin en l’àmbit del parc i que
vulguin millorar la seva formació i coneixement amb l’objectiu de fomentar la millora
dels seus serveis.
Està destinat a educadors ambientals, guies de la zona, empreses de turisme actiu i
d’aventura, empreses de serveis i allotjaments, informadors de les oficines de turisme p
altres equipaments que treballin en l’àmbit del parc.
Curs de guies subaquàtics del Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix
Ter
Aquesta formació s’ofereix per tal de millorar l'impacte del busseig al medi marí.

Candidatura “Barris i Viles Marineres”. L’Estartit, setembre de 2020

49

La Reserva Natural Parcial de les Illes Medes és l'espai protegit amb més densitat de
bussejadors del món, aquesta formació és una de les mesures desenvolupades per a
reduir l'impacte de l'activitat turística.
Està destinat a guies de busseig i bussejadors certificats.
Cicle formatiu de Grau Mitjà de Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi
Natural de l’Institut Montgrí.
L’Institut de Torroella de Montgrí ofereix des de l’any 2019 un nou cicle formatiu de
grau mitjà de Conducció d’activitats Fisicoesportives al Medi Natural. Es tracta
d’una aposta per la sostenibilitat i el turisme actiu que, segons l’Ajuntament, ha
arrencat amb molta força perquè s’han cobert les 25 places que s’oferien i s’ha generat
una llista d’espera amb més de 40 alumnes.
En aquest cicle els alumnes fan classes teòriques i pràctiques a la natura com conducció
de grups en BTT, a peu i a cavall, conducció d’activitats en el medi aquàtic, primers
auxilis, seguretat i supervivència, fonaments d’activitat física i administració i gestió
d’empreses, entre d’altres matèries. L’Ajuntament, el Parc Natural i les empreses
especialitzades i locals tenen un pes molt important en la realització d’aquest cicle, ja
que gràcies a l’estreta col·laboració entre aquests tres pilars és possible la formació que
s’imparteix.

6. Oferir punts Wi-Fi públics de lliure accés.
Punts Wi-Fi gratuïts de lliure accés :
•

Davant l’Oficina de Turisme. Accés wifi gratuït de 30 minuts cada dia

•

Ordinador d’auto consulta gratuït a l’Oficina de Turisme

•

Wifi gratuït a les biblioteques municipals de Torroella de Montgrí i l’Estartit

•

Ordinadors d’auto consulta gratuïts a les biblioteques municipals

Candidatura “Barris i Viles Marineres”. L’Estartit, setembre de 2020

50

6. Vocació de protecció del paisatge
6.1. Estètica homogènia i harmònica del conjunt global de les construccions
arquitectòniques (edificacions, façanes, teulades, etc.) amb una carta de
colors definida i pròpia de l’àmbit mariner. A justificar amb documentació
gràfica.
Veure Annex 1; Consolidat_ordenança de protecció del paisatge rural i urbà_2018

6.2. Polítiques de protecció dels paisatges marins i dels espais naturals
litorals, i de gestió integrada de les zones costaneres, en aquest cas seguint
els criteris que proposen les polítiques regionals europees. Bàsicament

ICZM/MSP (Integrated Coastal Zone management o gestió Integrada de
Zones Costaneres) en aquells aspectes relacionats amb la planificació
turística.
Ens hem de remuntar molts anys enrere per tal d'analitzar el recull de propostes
de protecció, que van succeir als primers historiadors i científics que generaven
coneixement sobre els valors naturals i culturals de les illes Medes i la importància
de la seva conservació futura.
Ja fa molts anys que les illes Medes han estat objecte de coneixement per als científics
que estudiaven els fons marins del nostre litoral, però no va ser fins al començament
del 1980 que l'Institut d'Estudis Catalans va encarregar un treball col·lectiu sobre els
sistemes naturals de les illes Medes, que va suposar un gran impuls per consolidar les
tasques de protecció per a la conservació del seu patrimoni natural i cultural. A finals
del 1969, la Federació Espanyola d'Activitats Subaquàtiques va engegar un projecte
per proposar la creació d'un parc submarí a les illes, però les primeres lleis de protecció
no van arribar fins als anys vuitanta, quan la Generalitat de Catalunya va publicar l'Ordre
de 25 de novembre de 1983, per la qual es prohibia la pesca i extracció de recursos
marins vius al litoral de les illes Medes. Aquesta protecció va ser ampliada amb la Llei
19/1990, de 10 de desembre, de conservació de la fauna i flora del fons marí de les illes
Medes, l'aplicació de la qual ha comportat que, actualment, l'Àrea Protegida de les Illes
Medes s'hagi convertit en una de les més importants de la Mediterrània.
No és fins a l'aprovació del Pla d'espais d'interès natural l'any 1992 (Decret 328/1992)
que es fa efectiva la protecció del Montgrí, la part emergida de les illes Medes i també
una part dels aiguamolls del Baix Empordà. En data de 10 de gener de l'any 2000 el
Govern de la Generalitat va adoptar l'acord pel qual s'aprova definitivament el Pla
especial de delimitació definitiva de l'espai del PEIN del Montgrí.
El mes de desembre del 2001, la reunió de les parts contractants del Conveni de
Barcelona celebrada a Mònaco va aprovar incloure els fons marins de les illes Medes a
la llista inicial de les zones especialment protegides d'importància per al Mediterrani
(ZEPIM), per l'existència d'espècies singulars amb elevat valor ecològic, tant animals
com
vegetals.
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El Decret 222/2008, d'11 de novembre, pel qual s'aprova el Pla rector d'ús i gestió de
l'Àrea Protegida de les Illes Medes (PRUG), és la darrera normativa aplicada a les illes.
L'Acord de Govern de setembre del 2006 (GOV/112/2006), pel qual es designen zones
d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs d'importància
comunitària (LIC), que configura la xarxa Natura 2000 a Catalunya, unifica els tres espais
del PEIN del Montgrí, les illes Medes i el baix Ter en un de sol, ampliant diversos espais
com l'àmbit marí del Montgrí, la zona del Bol Roig a l'Escala, el riu Ter i la zona de les
antigues instal·lacions de Ràdio Liberty a Pals.
El parc natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter es va crear per la llei 15/2010,
de 21 de maig de 2010, amb l’objectiu principal d’unificar la normativa de protecció
dels tres espais que conformen el parc natural (Massís del Montgrí, les Illes Medes i el
Baix Ter).
La llei declara com a Parc Natural les Illes Medes, el massís del Montgrí i el seu entorn
marí així com el litoral del Baix Ter. Comprèn el municipis de: Torroella de Montgrí,
Pals, Bellcaire d’Empordà, Palau-Sator, Ullà, Fontanilles i Gualta, a la comarca del baix
Empordà, i l’Escala a la comarca de l’Alt Empordà. La llei declara com a reserva natural
parcial l’àmbit marí a l’entorn de les illes Medes donant lloc a la Reserva Natural Parcial
marina de les illes Medes i també les llacunes i els aiguamolls dels sectors de Ter vell,
Pletera, bassa de Fra Ramon i basses de’n Coll i els seus sistemes litorals associats que
en el seu conjunt originen la Reserva Natural Parcial dels Aiguamolls del Baix Ter. La
superfície emergida de les Illes Medes es declara Reserva Natural Integral.
Recull de la normativa específica de protecció del Parc Natural del Montgrí, les
Illes Medes i el Baix Ter.
Decret 222/2008, d'11 de novembre, pel qual s'aprova el Pla rector d'ús i gestió de l'Àrea
Protegida de les Illes Medes.
Llei 15/2010, del 28 de maig, de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el
Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d'una reserva natural integral.

En aquesta mateixa línia creiem que es important destacar l’impuls que ha donat
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí a la regeneració del destí a través del canvi amb
el model de planificació urbanística.
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí i l’Estartit ja treballat els últims anys en un model
de destí turístic més sostenible i responsable amb el seu entorn. Es tracta d’un procés
que s’ha anat consolidant des dels anys 80 i que s’ha desenvolupat a partir dels
següents eixos de treball:
• La planificació urbanística municipal, especialment el Pla General d’Ordenació Urbana
1983 y el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 2002, que varen permetre la reducció
de sòl edificable i la protecció dels elements naturals més emblemàtics. Tal i com es
pot veure en els plànols corresponents als plànols generals dels anys 1967, 1983 i 20012002, el sòl qualificat com urbà (en vermell) o urbanitzable programat (en rosa) s’ha anat
reduint dràsticament i concentrant l’edificació a l’entorn de les zones consolidades, de
manera que tinguessin el mínim impacte ambiental i paisatgístic i que asseguressin la
conservació dels espais d’interès natural, agrícola i patrimonial.
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Aquest nou model d’ordenació urbana ha permès:
• Preservar zones ecològicament fràgils
como els aiguamolls del Baix Ter
• Desclassificar zones poc estables
geològicament
• Protegir les zones agrícoles

6.3. Incorporació en els documents de planificació urbanística (POUM) dels
elements del patrimoni marítim promovent-ne la declaració com a BCIL o
BCIN.
Veure Annex 2: Ordenança de protecció del paisatge rural i urbà
Masos fortificats. En la zona existent entre Torroella de Montgrí i l'Estartit hi ha un
conjunt de masos fortificats destinats a la vigilància i defensa contra els possibles atacs
provinents del mar:
8. Mas Ral
9. Torre Begura
10. Torre Ferrana
11. Torre Gran
12. Torre Martina
13. Torre Ponça
14. Torre Quintaneta
Torre de guaita. Construïda als segles XVI o XVII, que devia servir de punt intermedi
entre els punts de vigilància propers al mar i la població:
15. Torre dels Moscats
Torre de defensa. Datada cap al final de l'època medieval, sembla feta amb
posterioritat a les altres parets restants, les quals podrien correspondre a l'antic castell
de Roca Maura:
16. Torre Moratxa
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6.4. Disponibilitat de miradors sobre els paisatges litorals amb elements
d’interpretació i de divulgació de la toponímia local.
Mirador del Molinet
Mirador del Cap de la Barra
Mirador del Rocamaura
Mirador / observatori Ter Vell
Mirador / observatori aiguamolls la Pletera
Mirador del Salt d’Euga és un dels paratges més característics de l’Estartit. El seu nom
prové d’un antic salt d’aigua que donava la forma característica de cua de cavall. La
vista des d’aquí és magnífica amb una visió imponent de les illes Medes.
Espai Medes. El nou Espai Medes serà un instrument de suport a la valorització del
paisatge i a l’inici d’itineraris que connectin els diferents miradors i expliquin l’evolució
del litoral i el rol determinant que té la reserva marina de les illes Medes.

6.5. Polítiques de gestió de la qualitat ambiental i de serveis de les platges
i de zones de bany.
La Platja Gran de l’Estartit disposa des del juliol de 2006 de la certificació internacional
d’un Sistema Integrat de Gestió (SIG) de qualitat ambiental i de qualitat turística.
El projecte per implantar aquestes certificacions es va iniciar el juny de 2004. Es tractava
d’una iniciativa molt ambiciosa i pionera a l’Estat espanyol, ja que s’establia un sistema
de gestió integrat de qualitat i medi ambient, unificant tres normativa de referència: a
nivell mediambiental s’ha aplicat el Reglament europeu EMAS 761/2001 i la norma
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UNE-EN ISO 14001: 2004; i referent a la qualitat turística, s’ha aplicat la norma UNE-EN
ISO 9001:2008.
D’aquesta manera es van poder unificar les tres normes en un únic sistema, fet que va
permetre no duplicar esforços i poder treballar des d’un punt de vista global. En
aquesta línia cal destacar que el sistema de gestió ambiental assegura la preservació
de l’entorn i el sistema de gestió de qualitat la satisfacció dels usuaris de la platja,
treballant de forma conjunta amb una visió de millora contínua.
El Pla de qualitat de les platges es va desenvolupar en tres fases:
Avaluació Ambiental Inicial (AAI). Aquest estudi, realitzat entre el mes de juny i
desembre de 2004, va permetre identificar totes les incidències ambientals de l’espai
per tal d’impulsar una estratègia integral de sostenibilitat i, en la que el factor
mediambiental es considera una clau imprescindible pel desenvolupament sostenible.
Durant l’any 2005 es va consolidar el disseny del sistema de gestió integral que va
permetre identificar i orientar la gestió de les platges amb bones pràctiques ambientals
i oferir uns serveis als usuaris amb criteris d’excel·lència.
El primer semestre de 2006 es va dur a terme la implantació, revisió i certificació del
sistema de gestió.
Més i millors serveis
Aquest treball ha permès millorar el servei d’abalisament, la uniformització dels
equipaments de les platges, l’accessibilitat a la platja, la mobilitat, la seguretat dels
banyistes, la millores dels serveis de neteja, la senyalització dels serveis associats,
l’ampliació temporal i territorial dels serveis preventius per tal de garantir el servei fora
de temporada alta, la dotació de mobiliari urbà, noves dutxes, la inclusió de
manteniment preventiu, com també, la inclusió de nous serveis com la recollida
selectiva, el servei de cadira amfíbia i els tallers pedagògics per els més menuts.
Veure Annex 2:
Política de qualitat i medi ambient Platja Gran i passeig Marítim de l’Estartit
Declaració ambiental. Gestió municipal de la platja Gran i del passeig Marítim de
l’Estartit

6.6. Informació sobre la disponibilitat d’accés amb transport públic.
Torroella de Montgrí i l’Estartit (entre les dues poblacions hi ha una distància de 6
quilòmetres) són al centre de la Costa Brava, per la qual cosa estan molt ben
comunicades amb la resta de les localitats costaneres, i també amb Girona, Barcelona i
la frontera francesa per l’autopista AP-7 (sortides 5 o 6).
Accés amb tren
A l’estació de Flaçà, a 16 km de Torroella de Montgrí, hi paren tots els trens que circulen
per la línia de Barcelona a la frontera francesa, llevat d’alguns trens expressos com el
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Talgo que només s’atura a les estacions de Girona i de Figueres, a 45 i a 39 km de
l’Estartit, respectivament.
A Figueres – Vilafant i a Girona hi ha l’estació de l’AVE que connecta amb París,
Barcelona i Madrid a través del sistema d’alta velocitat.
Accés amb autobús
Les empreses SARFA i AMPSA tenen serveis regulars des de Barcelona, des de Girona
i des de les principals poblacions de la Costa Brava.
Accés amb avió i vaixell
Els aeroports internacionals més propers a Torroella de Montgrí i l’Estartit són el
de Girona-Costa Brava i el de Barcelona. El primer està situat a 51 km de Torroella i el
de Barcelona a uns 150 km.
El port esportiu i pesquer de l’Estartit té una situació privilegiada: protegit per la costa
del Montgrí i en una zona de trànsit dels creuers que cobreixen la ruta França –
Barcelona – Balears – sud d’Espanya. Al bell mig del port trobem el Club Nàutic Estartit,
fundat el 1961, que abraça uns 16.000 m2, té capacitat per a més de 700 amarratges,
amb embarcacions de fins a 25 metres d’eslora, serveis d’hivernatge, escola de vela i
instal·lacions esportives.
Accés a peu
Tant Torroella de Montgrí com l’Estartit formen part del Parc Natural El Montgrí, les illes
Medes i el Baix Ter, per aquesta raó compten amb desenes de rutes a peu, de diferents
dificultats i característiques tècniques per descobrir aquests paisatges plens de
contrastos de forma sostenible.
Rutes per fer a peu: Natura Local, Wikiloc Baix Empordà.
Accés a peu a través del GR92: Sender de la Mediterrània, i la Ruta del Ter
Accés amb bicicleta
Des de Torroella de Montgrí i l’Estartit es pot accedir a moltes rutes cicloturístiques i de
BTT per descobrir els magnífics paratges del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i
el Baix Ter d’una forma sostenible. Algunes són trams de rutes més llargues com
la Pirinexus, que arriba fins als Pirineus, l’Eurovelo 8 Mediterranean Route o la Ruta del
Ter. Altres rutes en bicicleta: Xarxa cicloturisme del Baix Empordà, Natura Local, Rutes
del Consell Comarcal del Baix Empordà.

6.7. Estratègies de promoció de les infraestructures de mobilitat sostenible:
camins de ronda, passeigs marítims, carrils bici, itineraris a peu.
Donades les especials característiques del patrimoni d’aquesta zona, el municipi aposta
clarament per protegir el paisatge i els seus hàbitats, ben diversos i amb una gran
varietat de fauna i flora. La vida al massís, les illes, les dunes, les maresmes i aiguamolls,
i la plana agrícola, són elements importantíssims per a la preservació d’aquest paisatge
tan excepcional i ric.
Amb aquesta idea, ja fa molts anys que es posen en marxa polítiques destinades a
conjugar de manera adequada l’activitat turística del municipi amb la preservació del
medi, en perfecta harmonia amb el desenvolupament econòmic.
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Així, hi ha una clara aposta per la sostenibilitat en tots els seus àmbits (desenvolupament
turístic respectuós amb l’entorn, mobilitat, estalvi energètic, optimització de la gestió
forestal pública, recuperació d’espais…); per la potenciació i protecció dels paratges
naturals i els seus hàbitats, i per la restauració d’elements del patrimoni d’aquestes
zones, com ara edificis emblemàtics, camins i llocs representatius.
El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter va obtenir, a finals del 2016, la
prestigiosa Carta Europea de Turisme Sostenible, atorgada per la Federació
EUROPARC
El parc natural ofereix 17 itineraris als visitants perquè descobreixin el territori. Espais
per recórrer a peu i amb bicicleta, per terreny pla i de muntanya, camins clarament
senyalitzats, i de diversa dificultat i durada.
Torroella de Montgrí-l’Estartit compta amb una xarxa d’itineraris de caràcter supralocal
que connecten amb els municipis veïns, espais d’interès natural i cultural, rutes
paisatgístiques que fins i tot permeten viatjar des dels Pirineus al mar passant per
algunes de les ciutats i pobles amb més encant de la Costa Brava i Girona. Entre d’altres,
podem destacar la xarxa de cicloturisme Pirinexus, l’Eurovelo 8 Mediterranean Route,
la Ruta del Ter, el GR-92 i la xarxa d’itineraris a peu, bicicleta i cotxe que promouen els
Consells Comarcals de l’Alt i el Baix Empordà.
Hi ha plafons informatius que serveixen de punt d’inici de tota la xarxa d’itineraris i que
estan situats davant les oficines de turisme de l’Estartit i de Torroella i d’altres punts
d’interès com ara zones d’aparcament, càmpings, etc.
A la pàgina web turística hi ha un apartat específic de sostenibilitat que amb “10 idees
per fer que la visita al Parc Natural sigui més “verda””:
Pensa en verd al Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter
10 idees per fer que la vostra visita al Parc Natural sigui més “verda”:
Hi ha moltes maneres de fer que la vostra estada al nostre Parc Natural sigui més
ecològica. Aquí teniu algunes idees per començar:
1 | Descobreix un espectacle de colors
Les illes Medes i la costa verge del Montgrí són un paradís. Les diferents profunditats
permeten tota mena d’immersions, tant per a aficionats com per a professionals. Viure
aquest espectacle de colors és una experiència única: praderies de posidònies, boscos
de gorgònies, coralls, meros i llagostes, entre altres espècies. Els centres d’immersió i
les diferents empreses d’activitats t’ho ensenyaran.
2 | Deixa’t enamorar per la nostra flora i fauna
Descobreix la gran quantitat d’hàbitats, tant marins com terrestres, d’alt valor
paisatgístic.
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3 | Sigues ecoresponsable
Respecta les normes del parc, que tenen com a objectiu fer compatible el gaudi
d’aquest espai amb la seva conservació. Consulta les normes del parc.
4 | Porta els binocles
Des d’un dels punts d’observació que hi ha als aiguamolls de Ter Vell i de la Pletera
contempla la varietat d’espècies d’aus, rèptils i vegetació típica de les llacunes i
maresmes.
5 | Visita’ns durant les diferents estacions de l’any
L’estiu és un moment fabulós per venir a Torroella i l’Estartit, però cada temporada ens
aporta diferents alegries i sorpreses! Descobreix els ocells de la primavera, els colors
espectaculars de la tardor i l’aire fresc de l’hivern.
6 | Deixa el cotxe!
Val la pena consultar les opcions de transport públic abans de decidir venir al nostre
parc amb cotxe. Potser et sorprèn com arribar-hi amb autobús, tren o amb una
combinació de tots dos. I, un cop aquí, et pots desplaçar amb autobús, bicicleta, vaixell
o a peu.
7 | Llisca pel mar
La vela, el caiac, el windsurf, el kitesurf i el paddle surf són esports molt lligats al mar
que et permeten navegar, desplaçar-te i fins i tot lliscar sobre l’aigua!
8 | Posa’t les vambes i surt a passejar
El senderisme i el cicloturisme tenen un impacte ambiental baix i uns avantatges
immensos per a la nostra salut. Consulta tots els itineraris al parc
9 | Dona valor als establiments CETS
Les empreses adherides a la Carta Europea de Turisme Sostenible són aquelles
empreses que més i millor s’esforcen per fer sostenible la seva activitat i col·laborar amb
els gestors de l’espai natural. Consulta aquí el llistat d’empreses CETS.
10 | Gaudeix dels productes locals
Comerç proper, productes de casa, bon tracte i ambient cordial. Bons àpats, cuina
casolana i cuina creativa, restauradors que elaboren amb entusiasme els seus menús
sempre variats, amb productes de la terra i per a tots els gustos. Els mercats setmanals
de llarga tradició són els dilluns a Torroella i els dijous a l’Estartit: fruita, verdura,
productes ecològics apreciats, roba i altres estris de sempre fan que aquestes trobades
comercials de tota la vida siguin animades i concorregudes.
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6.8. Oferta de places d’aparcament properes a l’àmbit de visita de la vila
marinera.
Els plànols turístics de Torroella de Montgrí i l’Estartit indiquen la situació dels pàrquings
gratuïts, els punts de càrrega de vehicles elèctrics i les parades de bus i de taxi.
Al municipi hi ha zones blaves d’aparcament i zones d’aparcament per a persones amb
mobilitat reduïda.
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6.9. Zones i nuclis amb pas exclusiu per als vianants.
Zona peatonal de l’Estartit

6.10. Implementació d’accions i campanyes conjuntes per fomentar la
compra i el consum de productes de proximitat.
Fira Empordà cuina i salut
La Fira “Empordà, cuina i salut” neix amb l’objectiu de posar en valor els beneficis per
la salut d’una alimentació conscient i de qualitat. Tornar als orígens, on al dieta
mediterrània, els productes de Km0 i slow food eren la pràctica diària.
Fira de Sant Andreu
És una de les més antigues de Catalunya i el gran aparador econòmic i cívic del
municipi. Està estructurada com una veritable fira multisectorial, amb nombrosos actes
complementaris a la mostra comercial, agrícola i ramadera, per reforçar-ne el seu caire
lúdic i cultural.
Montgrí Comerç
Associació de comerciants que té com a objectiu promocionar i activar el comerç de
proximitat i de la qualitat de la nostra vila amb diferents actes i activitats durant tot l'any
i així donar a conèixer la nostra població, territori i producte.
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Estació Nàutica l’Estartit-illes Medes
És una entitat que agrupa tot tipus d’empreses d’activitats nàutiques i esportives,
allotjaments, restaurants i comerços per tal d’oferir propostes esportives i lúdiques per
gaudir al màxim d’aquest entorn i aprofitar l’estada. Des d'activitats que apropen el
visitant al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, fins a un ampli ventall
d’activitats nàutiques i terrestres adaptades per a totes les edats, i una selecció d'allotjament, gastronomia i comerç.
Mercats setmanals
Els mercats setmanals, de llarga tradició, prenen els carrers de Torroella els dilluns i els
de l’Estartit els dijous. Les parades de fruites, de verdures, de productes ecològics, de
roba i d’estris de sempre omplen la vila, i juntament amb el comerç habitual, la
converteixen en un centre concorregut i animat des de primera hora del matí fins al
migdia
Ecomercat
Cada quart (i cinquè quan n’hi ha) dissabte de mes, sota el nom de “Ecomercat Món
Empordà”, té lloc a Torroella de Montgrí, un mercat exclusivament de productes locals
i ecològics produïts a la zona.
Campanya de comerç de proximitat per a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí,
potenciant a la vegada el sector comercial i la identitat territorial del municipi.
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Campanya de comerç de proximitat de l’Associació de Comerciants de l'Estartit,
L'ESTARTIT SHOPPING EXPERIENCE: https://youtu.be/QIsdLYKcSB8

7. Criteris d’accessibilitat per a persones amb
discapacitats
7.1. Disponibilitat d’informació turística adaptada per a persones amb
discapacitat (física, de mobilitat, auditiva, visual, etc.).
Torroella de Montgrí i l’Estartit, forma part del Pla d’Accessibilitat Turística del Baix
Empordà, impulsat pel Consell Comarcal del Baix Empordà. Aquest pla té per objectiu
posar en valor la comarca com a destinació de turisme accessible i generar un nou valor
diferencial i qualitatiu en la competitivitat turística que ofereix la comarca.
El Consell Comarcal ha elaborat el fulletó “Turisme per a tothom al Baix Empordà”
Totes les propostes que s’hi poden trobar han estat prèviament validades per una
empresa especialitzada en accessibilitat turística i responen a la voluntat d’empreses i
d’entitats turístiques de la comarca, públiques i privades, d’oferir uns serveis i unes
instal·lacions cada cop més adaptades i per a tothom. Cada proposta ofereix facilitats
per a necessitats diferents. Les icones us ajudaran a veure a qui es dirigeix cada
proposta.
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7.2. Oferta de visites guiades i activitats turístiques de caire mariner
adaptades a persones amb discapacitat (física, de mobilitat, auditiva, visual,
etc.).
Visita guiada L'Estartit, terra de pescadors. Un passat mariner.
Tota la visita està adaptada a persones amb discapacitat física i de mobilitat
Us agradaria fer un tomb diferent pels carrers de l’Estartit? Tot passejant pels carrers
més antics del nucli us transportarem als seus orígens pescadors, coneixereu les
primeres edificacions, com la gent vivia de la mar i com era abans de l’arribada del
turisme. Us ensenyarem quins són els carrers del davant i del darrere, els cadenys, la
perola, la casa Salietti o les cases dels americanus; elements en els quals potser mai us
hi havíeu fixat. Descobrireu l’Estartit amb uns altres ulls.
Visita a la Fundació Mascort, Casa Galibern: ascensor i WC adaptats
Excursions en barca
Nautilus: accés a la quilla principal amb finestra de visió submarina
Submarinisme
El Rei del Mar: transport adaptat, 2 vaixells amb plataforma elevadora
La Sirena: transport adaptat i amb plataforma elevadora
Caiac
Kayaking Costa Brava: adaptacions en alguns materials de caiac.

7.3. Polítiques, accions i mesures en favor de l’accessibilitat dels serveis
turístics (atenció a persones amb discapacitat, formació en accessibilitat,
adequació dels recursos, etc.).
Des de 2008 s’està treballant per fer més accessible la nostra destinació.
S’ha remodelat bona part de la trama urbana per facilitar la circulació de les persones
amb mobilitat reduïda i s’ha adaptat el servei de platges, instal·lant-hi passeres, dutxes
adaptades i cadires amfíbies.
Allotjament i serveis
Hi ha sis hotels de l’Estartit i tres de Torroella amb habitacions adap-tades, tres
càmpings amb tendes, bungalous i habitacions adaptades, i dues agències que
ofereixen apar-taments adaptats.
També hi ha un parell d’empreses de submarinisme que compten amb transport
adaptat i vaixell amb pla-taforma elevadora.
Transport
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Ampsa i Sarfa disposen d’autobusos adaptats, però s’ha de sol·licitar el servei amb dos
dies d’antelació.
Pàrquing
Zona blava gratuïta amb identificació.
Lavabos públics adaptats

7.4. Accessibilitat i mesures que fomentin l’aplicació d’ajustos i criteris
d’accessibilitat en edificis i equipaments municipals
Oficines d'informació turística
Totes les oficines de turisme del municipi tenen l’accés principal adaptat. I la que es
troba situada al Museu de la Mediterrània, compta també amb lavabos adaptats.
L’Oficina de l’Estartit disposa d’una bici adaptada que es pot llogar.
Museu de la Mediterrània.accés principal al recinte
Capella de Santa Antoni.accés principal al recinte
Espai Ter accés principal al recinte i auditori
Palau Solterra accés principal al recinte
Fundació Mascort. Casa Galibern ascensor, WC adaptats

7.5. Accessibilitat i polítiques d’accessibilitat en l’espai públic a l’aire lliure
(rampes, passamans, indicadors sonors, etc.).
La platja Gran de l’Estartit està totalment adaptada per a persones amb mobilitat
reduïda. Disposa de rampes d’accés al llarg de tot el Passeig Marítim, passarel·les que
arriben fins a tres metres de l’aigua i aparcaments reservats en aquests accessos. També
compta amb lavabos adaptats i, mitjançant l’empresa de salvament, els usuaris que ho
necessitin poden accedir a una cadira amfíbia i hamaca amfíbia.
Les platges del Mas Pinell i de Cala Montgó també disposen de passarel·les per accedir
a tres metres de l’aigua, aparcament reservat en aquests accessos i lavabos adaptats.
A la Cala Montgó els mesos d’agost i setembre, els usuaris també poden demanar a
l’empresa de salvament una cadira amfíbia.

Marta Vilavedra Ferrer
L’Estartit, Agost de 2020
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