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L’oportunitat de Caldes

E

Aprofitar el Ter
A finals de 2015 el Consorci del Ter va iniciar la
redacció del Pla d’usos del riu Ter, el qual pretén
ordenar els usos d’aquest riu i permetre, en determinats trams, l’accés a embarcacions de vela,
bots de rem, barques de motor elèctric o caiacs.
Hi ha molts de reptes per superar —els serveis, la
seguretat, el cabal de l’aigua, la coordinació entre
administracions...— però no hi ha dubte que la diversitat i la qualitat dels paisatges de l’entorn del
Ter són un potencial a aprofitar.

montse mayol mas

n un dels espais més estratègics de les comarques gironines, entre l’N-II, l’AP7 i l’eix
Transversal, es localitza el PGA Golf de Catalunya, a Caldes de Malavella. L’any 1984 el
Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) va comprar
terrenys en aquesta zona per buscar una alternativa
al circuit automobilístic de Montjuïc, que havia quedat desfasat i que no podia acollir curses de Fórmula
1. Finalment, però, l’operació no es va dur a terme,
i la major proximitat a la ciutat de Barcelona va fer
que fossin uns solars de Montmeló els que acollissin
el circuit de Catalunya. Com a contrapartida, i juntament amb altres promotors, el RACC va impulsar als
terrenys de Caldes un camp de golf. Així doncs, les
comarques gironines s’havien de conformar amb un
«simple» camp de golf mentre Barcelona i la seva
regió metropolitana tenien un equipament esportiu
de «primer nivell».
Poca gent sap, però, que el PGA Golf de Catalunya ha estat considerat el millor camp de golf de
l’Estat espanyol durant tres anys consecutius, que
ha estat guardonat com a Resort de Golf Europeu
de l’any 2015 per l’Associació Internacional de Tour
Operadors de Golf, o que s’hi celebren nombrosos
tornejos internacionals. A finals de 2015, a més, va
estar a punt de ser escollit seu de la Ryder Cup de
2022, un dels esdeveniments esportius més mediàtics del món, amb gairebé 500 milions d’espectadors
cada dia. Aquest fet hauria estat un autèntic revulsiu
per a l’esport del golf i per al turisme a Girona.
En realitat, doncs, la trajectòria del circuit de Catalunya i la del PGA Golf de Catalunya no han estat
gaire diferents, ja que ambdós equipaments són re-

ferents esportius mundials de primer ordre. Sorprèn,
però, que mentre que el circuit de Catalunya ha tingut un reconeixement mediàtic, institucional i social
de primera magnitud, no hagi passat el mateix amb
el PGA Golf de Catalunya i, en general, amb el món
del golf, que, a més, ha comptat sempre amb un cert
rebuig social. Els motius són diversos i coneguts: la
manca de tradició, la supeditació al negoci immobiliari o l’elevat consum d’aigua. Si bé és cert que el PGA
Golf de Catalunya ha fet alguns esforços en aquest
sentit —començant per reduir els impactes ambientals i prioritzar l’esport al negoci immobiliari— encara queda molt de camí per integrar plenament el golf
a la realitat gironina i catalana. Quan això sigui possible, probablement la Ryder Cup podrà celebrar-se a
Caldes de Malavella. I es farà més evident que, amb
el temps, qualsevol mala notícia —en aquest cas, la
pèrdua del circuit de Catalunya—es pot convertir en
una gran oportunitat.
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