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El turisme,

present ifutur
JOSEP C A P E L L Á 1 H E R E U i LLUÍS M U N D E T 1 C E R D A N

L

Li phin;i del Baix Tcr, Jurant aquests darrers cinquanta anys,
hü parir tota una serie Je rransformacioas que han alterar
raiir el seu paisarije huma eom íí.sic. L'aparició del turisme ha
esrar, prohahlemcnr, un deis eleinencs claus per entendre aquesta
rranskirmack'i. L'acrivirar run'srica, que csdevc un fcnomen de masses a parrir de la sei^tina nieirar d'aqucst segle, va converrir la Cosra
Brava en un;i :(>na piímera en el imidel turístic que avui coneixem
cimi de sol i plarja o de les -tres S» (Stm, Sflnd aiuí SM). Durant els
priiiiers anys, aí.)uesr turisme es va concenrrar exclusivament a la
franja liroral (en el nostrc cas, PEscala. i l'Esrarrit), provocanr una
transfiimiació especracular d'aquestes pnh¡acii)ns.

Les raons d'aquesr il'xir caldria buscar-Íes en la hellesa Je l'enrorn, llavors encara inracre, la huna climarologia, Texorisme que
representava el nosrre país vers Europa i la creixenr oferra deis serveis a preiis niolt assequihles, que s'anaven ort;anit:anr a! vulrant
de Tacrivirar curísrica. En aquesra primera etapa, els recursos patrimonials i culrurals varen quedar rele^us a un sejjon rerme.
Aquest model turísric ha e\'nlueionar tins avui dia, en que la
nostra oferta Je rurisme convencional de sol i plarja ha pertlut
capacitar d'arracció per ;.i¡versos motius (aparició Je no\es destinacions, encariment deis ser\'eis, pértlua J'atracriu de les pohlacioiis...). En canvi, Tactivitat turística, cada cop mes, ha necessitar enriquir-se amh nous elemenrs, cosa que ha morivar la Jescoberta Jel rere-país com a complement Je la franja litoral.
Així, per exeniple, una parr caJa cop mes important del turisme de sei;ona residencia ha escollit les pohlacions interiors de
la plana del Baix Tcr, a causa de la pérdua Je personalirar de les
pohlacions turístiques del litoral i a la redescoherta del paisatye i

^~*^.>

Revistii de Girona

El cas de Torroella-l'Estartit
Torroella de Montfirí sempre ha estar un punt J'atracció per
a la suhcomarca Jel Baix Ter. Un exemple d'aixo seria el paper
deis cines com a exponent de la capitalitat cultural, J'oci i lleure
que va reñir Torroella, on havien arrihat a existir tres cinemes
que cstrenaven peldícules ahans, fins i tot, que a Girona. Va ser
també una época en que Torroella era plena de gent els caps de
sctmana, ja que, a part de poder escollir entre tres cines, el púhlic podia visitar els salons de hall contint:;us a les sales. No será
fins ais anys setanta quan s'inicia una davallada en el número
d'espectadors, que culminara amh el tancament deis dos cinemes
que queJaven l'any 1985, tot i que l'ajuntament, mesos mes tard,
va comprar l'edifici del cinema Monct^rí, reprenent les sessions
cinematofirafiques que no s'han interromput des de llavors.
Amh l'aparició deis ajnntamenrs democracics es va intentar
dehacre quines eren les possibiUtats de desenvolupament economic del municipi, tenint sempre present que el turisme tenia i
havia de continuar tenint un pes especílic fonamental dins l'economia local. Per tal d'assolir aquests objectius es va constatar la
necessitat d'aconseLiuir eiemenrs i|ue Jiíerencicssin l'oferta turística, realitrant una política Je promoció turí.stica centraJa en la
creació Je projuctcs relacionats amh el patrimoni cidiural,
FiiLS l'arcihLuki del [urhmc. íes \nHacUm$ cosiancrdí
es íkáicavíin hásicameni a la fesca.

L'Estaníi íií.s íiin\s [TL-JHÍÍ.
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deis recursos patrimonials (natura, historia, cultura popular,..)
deis pohles Je sesiona fila de mar.
Per poder concretar mes aquests canvis, ens centrarem en
l'análisi Je Tevolució rurística del municipi de Torroella-l'Estartit.

¡Viíta^íneralda Ejtartit:
i7 )ulii>l - ;ipist \^)9(-)

79 14271

historie i paisatgístic. Fruir J'nquesta reflexió va ser !a crcació de
rOficina Municipal Je Turisme (1982), la pocenciació del Departament de Cultura de l'Ajuntament i la dotació de recursos
economics i humans del museu del Montí,'rí i de! Baix Ter.
Peí que ta a la creació de productes turístics propis, es va valorar la relació que tenia Torroella de Montgrí amh Toterta cultural com a element de diferenciado i es van concentrar els estorbos en la potenciació d'una iniciativa que naixia a l'empara de
Joventuts Musicals de Torroelía de Montgrí.
A l'Estartit, tot i ser una població d'un turisme de sol i piatja.
es va considerar que hi havia elements paisatgístics i naturals suficients coin per concentrar l'estratégia de promoció en la valorització d'aquests elements. L'any 1983 amb la creació de la Reserva Marina de les illes Medes, es va teñir l'oportunitat de desenvokipar un programa de promoció de les activitats subaquátiques al voltant d'aquest espai.
Situació actual. Un model turístic molt diferencial: Torroelía,
el comen; 1 les activitats culturáis com a element d'atracció

Impacte económic aproximat de les activitats musicals
de l'estiu a Torroelía de Montgrí, 1994
•Factures pagades per Joventuts Musicals
27-540.908
a empresas de Torroelía de Montgrí
•Despeses mfnimes en hotels i residencies
3.660.000
deis alumnes deis cursos d'interprctació Musical:
122 alumnes \ 3.000 ptes,/dta x 10 dies d'escada (micjana)

1.410.000

94 participant.s x 3.000 pics./dia x 5 dies d'estada (mitjana)

•Despeses aproximades assistents al Festival
Internacional de Música:

4-500.000

9.000 assistents x 500 ptes. de mitjana

•Valoració económica del dossier de premsa
i TV calculat com anuncis: Premsa 17.170.000
TV

Total
El model turístic de Torroelía de Montgrí ha centrar la seva
capacitar d'atracció en el córner^ tradicional. El mercat setmanal
deis dilluns és un deis seu.s maxims exponents, i també les activitats culturáis. Aqüestes darreres han ringut un eminent caire musical amb el Festival de Música (un deis mes consnlidats de la Costa
Brava), els cursos d'interprctació musical, el cicle de concerts durant rhivern i el concurs de cant Jaume Aragall. CalJria, pero,
parlar de la polémica inicial que va envoltar totes aqüestes activitats. La pregunta que molts ciutadans de Torroelía es teien era si
tenia sentit subvencionar un festival de música per a un públic
que, majoritariament, era de fora del municipi. La resposta va
venir quan es va poder quantificar l'impacte económic i l'efecte
multiplicador d'aquestes activitats sobre l'economia local, posant
de manifesr Tindubfable interés que bauria de suposar per al municipi el manteniment Je totes aqüestes activitats culturáis.

H

•Despeses mínimes en hotels i residencies
deis participants en el concurs de cant
Jaume Aragall:

41.577.000

24.407.000

78.687.908

Turisme fa temps que s'han endegat tota una serie d'iniciatives
for^a innovadores com un itinerari per Torroelía i una serie d'excursions a peu i en bicicleta peí Massís del Montgrí. Aquest estiu
per primer cop s'han realitzat una serie de visites guiades, l'éxit
d'alguna de les quals, com la de Tonoella Mágica, ha constituít
una agradable sorpresa pels mateixcis organitzadors, tal com es
pot veure peí nombre de visitants que han tingut.
Es un turisme majoritariament cátala, familiar, jove o de mitjana
edat, amb tin nivell cultuml alt. Es un turista amb interés per deseo
brir el seu entom, cunébicr-lo i integrar-se en la vida del municipi.
Per tots aquests motius és un segment que cal mantenir i potenciar.
L'Estartit, turisme de sol i piatja amb matisos

L'estratégia de valoració del patrimoni com a estratégica turística ha comengat a donar els seus fruits. Les activitats d'animació turística que s'han comeni^at a realitzar aquest estiu son el
cúmul d'un esfori; llarg i continuat. El Museu del Montgrí i del
Baix Ter s'ha anat dotant de técnics competents, per altra banda
també, a l'ambit polític, es té ciar el paper que pot teñir la cultura en el desenvolupamenc local. Des de la mateixa Oficina de

El model turístic de l'Estartit segueix el parró del turisme
clássic de sol i piatja de la Costa Brava, amb els matcixos problemes d'altres poblacions quant a pérdua de competitivitat, envelliment de l'oferta, devaluació de la seva imatge, sotmés a fortes
variacions externes com podrien ser la devaluació Je la pesseta,
o la vaga deis caniloners francesos.,.

TiimiJie da sol i ¡ihuja.

E!s emúes, pons de pcsciidors han estai substicuits per JJOTLS es¡iorüus.
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Balan? de les visites guiades o/ertíiííes des áe ['Oficina de
Turisme de Tonoeila-LEmnii, julioi, agost i setembre de i995
T\p\ís d'excumó

O

Niím, visitants

Visita ai Museu del Montgrí idel BaixTer
Torroella Vila Vella
Terra de Pirates
Castelldel Montgrí
Torroella Mágica
Dunes, estanys, litorals i riu Ter
Itineraris submarins, Seaifatcfiíiig
Total; 555 visitants en gnips concertats
i 1.233 visitants particulars

157
106
73
142
583
32
694

.1.788

S'haurien de fer, pero, algiins matisos resultar de la millora de
la imatgc que ha suposat per a l'Estartit la creació de la reser\'a de
les liles Medcs. Cada cop s'ha tendit mes a associar, sobretot en cls
mitjans de comunicació, la imatgc de l'Estartit amb la de la seva
reserva marina, amb la natura i un medí natural bcn preser\'at,
amb tüt el que aixó cumpnrta de diíerenciacin respecte a d'aitres
localitats turístiques «rivals» de4a Costa Brava que només poden
üferir sol i platja i, pntser, fins i toe, mes locáis d'csbarjo noctum.
Les ilics Medes i la seva protecció, no només han significat
una millora de la imatge turística de l'Estartir, també han suposat
una diversificació deis riscs que comportava depondré només del
segmcnt turístic de sol ¡ platja. El turisme subaqiiatic ha anat adquirint cada cop una importancia mes gran. L'any 1994 a l'área
protegida es van realitiar 51.000 immersions i es calcula que el
scu impacte economic va suposar uns ingressos de 330 milions de
ptes. Cal, pero, situar aquest boom del submarinisme en context i
veurc quines potencialitats futures té aquest segment per preveure'n les seves demandes i necessitats.

amb un amic o familiar. Normalmcnt están 10 dies en un bote! i
solen realitiar despeses addicionals en cquip, cursets i souvenirs.
Tot aixo genera un volum de despesa aproximar d'uns 288.000
milions de ptes. (a partir de les xitres proporcionades per PADl
en DM, i establint un canvi d'l DM = 82 ptes.). Es una xifra
prou important com per teñir en moka consideració aquest segment del mercat turístic, albora d'elaborar productes i oferir serveis que el puguin atraure i satisfer (veure gráfic).
Es un mercat t]ue ha anat evolucionant. En els seus ¡nicis, el
mercat del submarinisme era una activitat reservada ais bornes,
pero durant aquests darrers 10 anys el panorama ha comenfat a
canvjar. Els mateixos centres de submarinisme s'han convertir en
centres d'activitats Iligades a l'educació, els viatgers i la venda de
material. La seva clientela ja no está formada només per homes,
sino famílies senceres, amb una mitjana d'un 30% de dones, posant cada cop mes l'accent en la qualitat deis servéis demandats.
Des que aquests canvis s'han produi't, la progressió de la industria
del submarinisme ha estat espectacular, amb un creixement del
15 al 20% en els últims 5 anys.
Totes aqüestes xifres permeten preveure un tutur perillosament optimista per a unes illes que ja comencen a ceñir problemes de capacitat de cárrega, cosa que ha fet limitar el número
máxim d'immersions al dia a 450, per limitar Timpacte que els
submarinistes poden suposar per la fauna i llora marines.
Perspectivas de futur. Nous camins a seguir
Entencm que Tcstratcgia turística de valoració cultural i paisatgística (les Medes son un paisacge marí d'induhrable bellesa)
endegada ais anys vuitanta continua essent tocalment vigent, cot
i que s'ha d'incidir molt mes en una gesció correcta d'aquests recursos. Cal assegurar la compatihilitat de l'explotació com a recurs turístic de les illes Medes versits la seva conservació, és a dir,
el seguiment d'un model de turisme sostenible, del qual Torroelia-l'Estartit podría i hauria d'esdevenir un exemple a seguir per
altres destinacions turístiques, en el futur.

El mercat del turisme de busseig
Josep Capulla i Hereu es reRidor

A Europa hi ha aproximadament 2,5 milions de submarinistes en actiu, deis quals (segons estimacions de la Professional Assücífltíon o[ Diving /ri-strncíors, PADl) uns 650.000 se'n van de
viacge de busseig cada any. Cada submarinista acostuma a viatjar
CoiiCL'rt de ji¡vcmutí MU.S(LYIIS a i'esglési¿i
de Scint Genis de Torraellíi de Moiu^f.

Je Turisme ¡ MeJi Ambient de l'AjLintiinnínt
de Torroella de Mont);rí.
Lluí.s Mundel i Cerdán és prot'essor i membrc
del (Jni|i d'E,-;riiiiis Turístics (GET) de Ui Udt,3.
Le.s Ules Medes ¿icidlen un ¡^an nomine de bussejadon
íureis ¡ler Iti rii¡ih\,¡ ¡leí sen fnn.^ yuhaquaiic.
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