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Torroetlad'Estartit. 
El turisme i els seus cíeles 
Lluís Mundet i Cerdan 

"Es tlt'in.T el Ckís ijiic en epDtjucs i.lerLTinin;n.tcs com la que travcsscm ;inys ha, el cunvi és 
tan hniíc i rfipiíl. s'alteren els íers amb una velncinu ran inusitada, que la pent te trehalls 
per adapiiir-s'hi. 'Es cap^^ira tnt: les iiianeres J'actuar, de veure i de ciincchre el món. Ahans 
i|iie la huuianiíat lio pufíui capir, queda transió miad a compictament la manera de viure. 
Nomc.s la Historia, a la lhirt;a, ven leti eowí. amb la perspectiva que proporciona el temps, i 
pot contemplar sense passin i.'l can vi radical que s'ha electual. 

... Si):ui com sitiui, s'esia morini una época, millor ilii, s'lia mort ja. i alliora n'hn atlo-
rat una altra; les coses es tan \'elles -.k- sefiuida i s'han de canviar continuament per tal 
d'adapiar-les al nuu ritme veriif^inós.-

A
i i ih r acah i in iL -n i <.\c IV-siiti, 

s'acosca c\ monient de ter 
halaní; de lii rciiiporada 
riirística 1995, temporada 
cjiíe scí^ons totes les provi-
sioíis i, ptcneiit cnm a pimt 

de referencia la darrcra, hiuiria de ser hislori-
cii. De nionicnl les priineres valoracions que 
s'han íct es tiiosvren inolt eaiiteloscs o, tins i 
tot, no rtinaíjiion cortes ilosis de ileseníiany. 
Aixi, redirorial del diari El Piiiif, del dia 12 
d'agost, ;imh el títol "El turisme ha tocat 

AuinvKiíT, M. (1971): L'Estíivtin íc-í iMeiJjs, pat;. 15-16. 

sostrc", posava de manitest un scntiiiient 
que es comenta a generalitzar entre molts 
professionals, analistcs i estudiosos del sec
tor. La maceixa Generalitat admct que el 
juliol es \'an rehre menys turistes deis que 
s'esperaven {concretament, un sis per cent 
[iicnys). Que esta succeint.' La devaluació de 
la pesseta ha convertir la nosrra oicrta en 
molt competitt\'a (eciinomicament parlant), 
el contliete heMic deis Balcans ha reduít a 
:ero Toíerta de la cosa dalmata, a Texlu-
líoslavia. Els atemptats fonamentalistes isla-
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mies han liqíiidat el Ciirisme a Ali_'érin i 
fet disminuir scnsiblcment el J'E^iptc. 
En definitiva, es pot dir que les nostres 
destinacions Ciirístiqíies qimsi no teñen 
competidors a la Mcditerránia. 

Tot i que les previsions ofieials 
apuntaren a uns nivells d'ocupació L|iie 
tins ara no s'han complert, els volums 
assolits (superiors al 80%) no es poden 
quailficar de dolents, ni molt menys! 
Seria necessarí, pero, comentar a fer 
algunes consideracions: 

— Catalunya, Ui Costa Brava, ha 
d'optar per augmentar el volum de des
pesa per turista, mes que per augmentar-
ne el nombre total, cosa que semhla difí
cil de superar, si tenim en compte el 
nivell a que hem arribat. L'úlcima tem
porada ens van visitar 16 milions de 
turistes, qiiantitat que pot arribar a mare-
jar i, mes, si la comparem, per exemple, 
amb els ap rox imadament «només» 
600.000 que duranr el maceix període 
van visitar l'illa caribenya de Cuba. 

— Si establíssim un hipotetic cicle 
d'evoluciü d'una área turística, cosa 
que s'acoscuma a fer per analitzar d'on 
venim, on estem i, salvant determinis-
mes, veure quin futur ens espera, ens 
trobari'em que moltes localitats turísti-
ques catalanes, sobretot les especialit-
sades en el segment de sol i platja, 
están molt consolidades, han entrar en 
un període d'estancamenc i, fins i tot, 
han vist disminuir el seu nombre de 
vlsitants, quan el context no feia pre-
veure una cosa aíxí. 

Potser s'ha es tudia t massa la 
influencia que de te rmina t s factors 
externs, com la cotitiació de la mone
da, el paper deis toiir ü¡)erütun o el preu 
deis carburants, cxcrccixen sobre una 
localitat turística, sense considerar 
(.raltres factors interns tle la propia des-
tinació. Caldria, potser, estudiar-ia com 
un territtiri, un -dloc» L|ue, com un 
ésser viu, passa per diferents estadis 
evolut ius : expU)raciü, impt icac ió , 
desenvolupamenc, consolidació i estan-
cament, període que segons les mesures 
o manca de mesures adoptades ens con-
duirá a un reviscolament o declivi de la 
localitat com a destinació turística. 

Aquest arricie pretén analitsar, des 
d'un altre vessant que el purament 
quantitatiu deis [Tiilions de turistes que 
ens han visitar, i utilitiar la teoria del 
cicle de vida d'un producte aplicar a les 
desrinacions turístiques (desenvolupa-
da peí geograt c a n a d e n c , R. W. 
BuTLER, l'any 1980), la siruació turísti
ca actual de les nostres comarques. Per 
fer-ho i, conscient de la seva diversitat 
i del perill de fer generalitzacions, em 
cent ra ré en el cas de Torroel la de 
Montgrí-l'Estartit, cas que ens pot ser
vir per veure d'on venim, on estem, on 
podem anar i cap on ens caldria anar 
en el turisme. Parafrasejanr la cita 
i n t roduc to r i a , «s 'está mor in t una 
época, millor dit, s'ha mort ja», l'época 
de valorar les temporades turístiques 
peí nombre, sempre en augment, LIC 
turistes que ens visiten s'está acabañe. 

Caldrá canviar moltes mentalitats i 
estructures per comentar a pensar mes 
en qLialitat que en quantitat, mes en el 
volum d'ingressos que ens deixa el 
turisme, que en el nombre de vlsitants, 
mes en un model de turisme .sostenible, 
que no hipotequi l'esdevenidor de les 
íutures generacions. 

U n possible model d 'evoluc ió 
d'una localitat turística 

El model d'evolució turística mes 
ámpliament citat és, sense cap mena 
de dubte, el cicle de vida del producte, 
que en márqueting s'aplica ais bt3iis de 
consum, i que Richard W. BUTLER va 
trasUadar a l'analisi de les destinacions 
tur ís t iques . Segons la seva teoria , 
l'evolució d'una localitat turística es 
podria dividir en una serie d'etapcs, 
tal com es pot veure en el gráfic que 
reprodueix un hipotetic cicle d'evolu
ció d'una área turística. 

En la primera etapa, un nombre 
petic tle turistes s'a\'enturen en l'índret, 
amb ganes tle provar i experimentar 
coses i sensacions noves, atrets per les 
seves característiques naturals i cultu
ráis, és l'Etapa d'Exploració. No hi ha 
cap tipus d'infraestructura turística i el 
turisme té un inipacve econóni ic i 
social mínim. El poeta Josep MASSÓ I 
VEN'1'C')S, en un arricie reproduír al diari 
i_le l'AtL'nt.'?( de Torroella de Montgrí, 
l'ocrubre de 1918, exemplificava, peí 
cas de l'Esrartir, aqucsr precís moment. 

" . . . Ara aini ani, l;i íiitiini ]il:iija Je mnJa 

ús molt lliiny. El m»m Je ¡'Estartic és ií;ni>r;)r Je l:i 

ninjor pnrt Jels catalans. Els forasters tcnim el 

Jre t J ' anar vesCits amb la mateixii simpliciíat 

paraJi.sfaca Jels pescnJtír.s, sense tiue ninjiíi lio 

triilii malament. I, per ^auJir Je IV.speL-iacle Je 

kvs nits J ' is t iu sobre la miir en calma, sercm 

només i|iie Jiies o tres parclles esteses sobre hi 

sorra finí.ssima, mentre al lliiny viormira phlciJa-

iiicnr el puble Mane arran Je la miintanya on 

s'aJrecen les pjneJes tenJres sobre la íeroJat Jels 

penya-seyaCs." 

A mesura que augmenta el nombre 
de turistes, alguns residents comencen a 
interessar-se peí tur isme, in ic ian t 
l'Etapa d'Implicació, en la qual fan la 
seva aparició una serie de servéis i 
d'allotjaments orientats ja en forma 
específica cap ais turistes. Ens trobem 
també amb els Jnicis de la publicitat per 
captar turistes, i l'aparició d'una tempo
rada i d'un mercat turístic específic per 
aquella localitat. Comencen també a 
íer la seva aparició les pressions sobre 
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les autoritats per millorar les ínfraes-
triictiires. Seri;i In sitiiació de la Costa 
Bravü diirant els anys cinquanta, quan 
es va prcKliiir el lakc off o enlairamcnt 
del feíiDiiicn turístic i que la t^eograhí 
francesa Yvette BARBAZA va saber 
il-lustrar molr be en ci sen Ilibre El ¡xii-
sai^c hwiui de ¡a Cosía Brava. 

«De mancni (.|iic IV'.spIí'nJkl aílliiiiicnt k|iif 
dcixavii en niiuis J 'uns i.]iiant,s privilct;i:iis l̂ i 
il-Kisió de piissL'ir la Costil Brava, nonu'S va Jurar 
fins ais anys 194S-I950. Els avfni;os paral-lvls Je 
la circiilairió pvr L-arrcrcra i Jfl uirií;iiiL- popular 
niivien Je troncar J o invviraMviiieni. Anili Ivnti-
CuJ a l'inici, a penes visiMe, l'onaJa Je iiiristes 
esJevingué eaJn a ip iiiés firan, rap''-'''' invasora, i 
(^aií;ué Janiiinr els pelils poliles, els ports oMi-
Jats, les cales penliiJes entre TaKinJó liels mas-
sissos. D'entnula Ion la eiiriosiiar, l'atzar Jel viat-
ge; IVIecciií expressa a coiirinuació... Al principi 
van venir espontániament, quan no hi liavia res 
prcvist per al sen allotjamcnc. Les ajjencics van 
arribar Jesprtís. El ritme J'insialJacii.'i J'eqiiipa-
mciiis scsití til flux turístic. D'aquf ve la seva 
natiiralesa Jesii^iial segoiis les cstacions. La ins-
taMaeió de tot aqiicst sistema J'acolliment i Je 
servéis es va proJnir J'acorJ ainli les caracierísii-
qiics -tnianritari\i-s i qiiaÜtatives- J'inia cliente
la liirísrica ]->réviament conei^iiJií.-

{BARBAZA.vol. ILpat;. 2711 

Els tLiristes de l'EstnrCit al 
conien^nment deis 50 eren un gnip ftir-
rnvit, en la seva majoria, per an^lesos 
u¡y(}cr'middlc ciass, ^enr -segons pmfes-
siiinals del secttir- iimlc tnés interessant 
que els tiiristes actuáis; tenien yanes de 
descubrir un país, intej^rar-se en la seva 
vida i anib la seva gent. La renipor;id;i 
cnmeni^ava al jiiny, mes en el qiial 
l'ouerhoD/ííníí ja eni habitual, i els hotels 
s emplenaven fins al 21 de setembre. 

S'arriba a la pérdua de control 
sobre el fenomen turístic per part de la 
població autóctona, el que ens sitúa en 
l'Esradi de Descnvoliipament. Els eiiui-
paments turístics iniciáis son substituíts 
per instaMacions mésgrans i modernes, 
que s'acomodcn iní5s ais interessos deis 
tour (¡¡K'raiors. S'explotaran d'una forma 
niés sistemática els recursos naturals i 
culturáis de la zona, i es produiran can-
vis íísics visibles que comentaran a ser 
contestats per una part de la poblacit) 
local. El nombre de turistes en tempo
rada alta excedira el nombre d'habi-
tants permanents, els quals bauran de 
recorrer a ma d'obra d'altrcs reyions o 
paísos per poder oferir tots els servéis 
que el turisme demanda. El tipus de 
turista que arriba també ha canviat, en 
ampl iar -se el mercar or igen. Sera 
necessaria ima implicació a ni\"ell 

L'E.siíiriit, vüixcllí d'cxcursitms maríihni^s, 19^-i. 

regional i fins i tot nacional en el feno
men turístic, cosa que comportara que 
nuiltes vegades les op in ions de la 
població local siguin menystingudes, 
-en favor del bé yeneral del país». 
Aqucst període correspondria per al 
turisme de Catalunya i la Costa Bra\'a 
ais anys 1960-7^ (CALS, 1985), quan 
varen comeni^ar a arribar els vols cíiar-
ter (Paeroport Girona-Costa Brava es 
posa en funcionament l'any 1968). 
Precisamenr, aqucst aeroport ja va ser 
molr criticar llavors per la potenciació 
que significa\'a d'un turisme barat i de 
poca qualitat. 

També al final deis anys seixanta 
comenta la construcció de l'autopista 
Rarcelona-la Jonquera, que s'inaugura 
a niitjan la decada deis setanta. Aques
ta au topis ta ha t ingut una gran 
importancia per al desenvolupament 
del turisme a la Costa Brava, en con-
nectar-la a la xarxa d'autopistes euro
pea, facilitant a la vegada el seu accés 
des de Tarea metropolitana de Barcelo
na, cosa que s'ba traduít en un aug-
ment del nombre de segones residen
cies propietat de barcelonins. 

Els mateixos empresaris del secti>r, 
per tal de poder finangar la construcció 
de la nova planta Iwtelera, de dimen-
sions mes grans, amb uns servéis estan-
dardit:ats (i per tant, tota ella, molt 
mes impersonal), rebien deis umr o/v-
raíons credits a carree de l'allotjament 
futur deis grups de turistes contractats 
en t re ambdues parts , a n o m e n a t s 

acomptes, amb el que aixo significa\'a, 
de perdua de llibertat a l'hora de tixar 
els preus o buscar nous mercats. 

El percentatge d'increment en el 
nombre de turistes comenta a disminuir, 
tot i que el nombre total ccmtinua aug-
mcntanr, cntrem a l'Etapa de Consolida-
ció. L'economia de la zona, a aqüestes 
algades, estara totalmenr Hígada al turis
me. Comencen a fer aparició conflictes 
entre els diferents usos del sol: usos turís
tics versus usos agraris, per exemple, en 
la repartido d'un btí tan escás com és 
l'aigua en itines medirerranies. Aquesta 
etapa és seguida de molt a prop per la 
següent, el Període d'Estancament. S'ha 
assolit el nombre maxim de visitants, 
sobraran places i s'hauran de fer esforgos, 
cada cop mes importants, per mantenir 
els nivells anteriors d'ocupació. Els 
nivells óptims de cárrega social, ecológi
ca i económica de la zona han estat en 
gran part depassats. La localitat tindra ja 
una imatge consolidada que es divorcia 
del seu entom geografic i haLiri"! perdut la 
seva capacitar d'atracció inicial. El 
mateix Burler, ens cita la Costa Brava 
com a exemple d'aquest estadi! 

••The Costa Brava resorts of Spain a n j 
many cotta;;e resoris in Ontario manifest these 
chanicrcristics, •• 

(BL]TLER,pay.9) 

La localitat no es vcurii capag de 
competir amb les destinacions turísti-
ques mes noves , la seva capac i ta t 
d'arracció anira disminuint, i també la 
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mida deis seus mercats ori.ycn i el 
volum de turistes que hi arriben. Es 
l'Etapa de Declivi en qué la localitat 
només será visitada els caps de setma-
na o en excursions d'un día. Els hotels 
i n i c i a r a n la seva r econve r s ió en 
residencies de repos per a la tercera 
edat o en apa r t amen t s . En úl t ima 
instancia la localitat pot perdre fins i 
tot la seva funció turística. També és 
possible que en Uoc d'un declivi, ens 
trobem amb una nova Etapa de Rejo-
veniment, en la qual només s'entraria 
després d'un canví deis factors d'atrac-
ció sobre els quals s'havia fonamentat 
anteriorment el turisme. La trajectoria 
de la corba, un cop s'ha assolit el perí-
ode d 'estancament, dependrá de les 
mesures que es prenfíuin. 

El terme municipal de Torroella-
l'Estartit, a partir de les etapes anterior
m e n t e smen tades , es t robar ia en 
aquests moments en l'etapa d'estanca
ment. Conscients d'aquesta sicuació en 
qué es trobava el seu model turístic, 
centrar exclusivament en el sol i platja, 
que va entrar en crisi al final deis vui-
tanta amb la davallada del turisme 
anglés, va optar per diversificar i dife
renciar la seva oferta, i potenciar les 
illes Mcdcs i un nou turisme com és el 
submarinisme. 

Els resultáis ban estat molt positius 
¡ s'ha assolit una diversificació de l'ofer-
ra turística que, tal com es desprcn de la 
taula, s'ha traduít en un important 
impacte cconómic sobre la localitat. 

En l'actualirat a l'Estartit ens tro
bem amb 7 centres de busseig (a Cata
lunya, n'hi ha un total de 27 recone-
guts per la Generalítat) que disposen 
de 12 embarcacions, s'han crear un 
important nombre de llocs de treball i 
han fet aparició nous segments LIC 
demanda turística amb una elevada 
fiJelitat. La temporada s'ha allargat ja 

que els submarinistes venen durant els 
mesos d'ahril-inaig, seteiiibrc-octubrc i, 
potser el mes important, s'ha millorat 
la imatge turística. L'Estartit í les illes 
Medes s'han convertit en un element 
habitual en els mitjans de comunica
do ; a tall anecdotic, els servéis meteo-
rológics de TV3 han instal-lat una 
camera al cim de la m u n t a n y a de 
Rocamaura, convertint en habitual la 
imatge de l'Estartit i les illes Medes al 
fons en la sobretaula de moltes llars 
catalanes. En definitiva, s'ha pcrsona-
litzat el productc turístic Estarrit, amb 
el valor afegit que s'ha assolit utllltzant 
el recíam d'un pare natural niarf, amb 
un elevat contingut ecologic. 

IVegeu quadre sobre \'lm¡)acte 
economic del Pare Natural de les Ules 
Medes, i994!. 

Evidentment aquesta allau de sub
marinistes, que en el termini de pocs 
anys han descobert les illes Medes, ha 
posat en períU la capacitac de cárrega 
d'aquestes illes, cosa que ha portat a 
restringir el nombre maxim d'immer-
sions per día, deis 800 iniciáis ais 450 
actuáis, per tal de no piKsar en perill 
l'equilibri ecologic de les illes, el que ha 
originar tens ions en t re els centres 
i^l'immersió i els responsables de fer el 
seguiment i valorado de l'estat de salut 

UN HIPOTÉTIC CICLE D'EVOLUCIO D'UNA ÁREA TURÍSTICA. 

NUMERO DE 
TURISTES 

Estancameni 

Consolidado y ^ 

Desenvoíupament/ 

Impiicació y 

^- •^Explorac ió 

Rejoveniment 

y 

Declivi \ ^%.^ 

\ 
\ 
\ 

TEMPS 

Fonr: BllTI-líH, R. W. (1980): "The cnnccpt ol :i turisi IIRM uyclc ní cvolurinn; Implicatinns 
liir iii;in;i[iL'iiK'nt nf re.siHirct's", C í̂mciíiiíin Cit.'íif.Tíi|)/iLT, nv'im. 24, p^^'. 7. 
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'-ÍL' lus iiics. Ei pniblcnia raii en trobar 

un pun í J ' e q u i l i b r i , q u e serveixi per 

dt-mustrar que n o semprc un impncte 

s()bre el mcdi ba de portar associar un 

CQnflicte i que un mode! de turisme sos-

ttínible no es solainenr viable sino que a 

niés a niés és el desitjable per assolir un 

"lux d'ingressos, potser n o t an especta

cular com altíuns voldrien, pero sí d 'una 

forma niolt mes ref^ular, i el mes iiiipor-

tiint, mes sostinguda en e! rcmps i sense 

compromet re el nostre en torn . 

C o n c l u s i o n s 

T a l c o m i.liu el {^cojírat J o a n 

NutiUÉ, «el paisat^e és un recurs curís-

tic mes, com bo podrien ser els botéis, 

a p u r t a m e n t s , c a m p i n g s . . . » d e fet 

podríem Mns i tot considerar el paisatge 

t^om ;i la [irimera destinaciií riin'stica. 

Si b e m consii-lerat el paisatí^e com 

un recurs mes, caldra aplicar-li tauíbé 

i^'ns c r i t e r i s d e ges t ió , t e n i n t s empre 

present q u e és un recurs mes frágil que 

lí> resta p e r q u é un c o p let m a l b é la 

seva reeuperac ió resulta molr costosa 

" impossible. N o h e m d 'obl idar que va 

st^r la qual i ta t estét ica del paisatge de 

l;i Cos t a Bra\ 'a el L]ue va mot i \ ' a r la 

seva e lecció com a des t inac ió turística 

d'artistes com Marc Cbaga l l , Sa lvador 

iJal í , A v a G a r d n e r . . . i deis p r i m e r s 

tur i s tes , aqiiells q u e segons la teor ia 

de l c i c l e ile viila v a n a c t u a r c o m a 

^Xploradors (.rimes d e s t i n a c i o n s q u e 

^^^^^^^^^^^F 

^ ^ ^ *"*^'" 

HHI 
B̂, 

Pimimniiti LIC i'Esuinii i L-s Kk'dcs. }'•^^^. 

amn el temps s h a n ana t consoliLlant. 

e s t a n c a n t ' s e mul tes i e n t r a n t e n deel i -

vi alguiies d'elles. 

L ' cxemple de T o r r o c U a - r E s t a r r i t 

e n s ha I\Q s e rv i r per v e u r e c o m cal 

r epensa r el t e r r i to r i . c o m és possible 

conver t i r e! L]ue era un «niu de mala 

gent ded icada al pi l la tge, una "espe

lunca de lladres» (AUDlVEilT, pag. 23) , 

és a dir les Medes, en un cent re d 'a t tac-

ció per a noves formes de turisme. Ca l 

ser c o n s c i e n t s q u e el p a i s a t g e és el 

recurs rurístic mes impor tant perqué és 

Impacte económic del Pare Natural de les Ules Medes, 1994 

Turisme subaquátic 

Immersions ílrea protegida 

Immersions oxrcrior ftrca protcpidn 

7 centres de busseíg amb 12 embarcacions 

ÍSÍiíiii. iiiiniL'rsiOTis Miiíoiis de ¡JWS. 

51.000 135 

18.000 45 

Estada i allocjiímiint dols siibmariiiistes 150 

Total turisme subaquStic 

Excursíons marítimes 

Mes de 200.000 viacgers/any 

Turisme escolar 

Creació de Uocs de treball 

330 

19 embarcacions d'excursions 

350 

2 centres per ;i la recepció d'cscolcs i coMcctius 
amb programes J'cdiicacii'i ambiental ccncrats 
a les illcs Medes. 
80-100 llocsde treball amb remuneració i 
qiialificació elevada: profcssionals del busseig, 
navegaciil i ediicació ambiental. 

FONT; JOSEP C A P E U A . DlRECnOR DE L-OnaNA D E T U R I S M E PE TOHROEO.'.-L'ESTAR-nT, 

el mes delicar, es per aixo que la seva 

gestió esdex'é tan compl icada i, ensems, 

rail important . De la seva conservació 

en dependra la possibilitat de preservar 

la tunci(> turística de moltes de les nos-

tres localitats i atraure nous visitants a 

pa r t i r de formules i idees que d o n i n 

a l t res usos tur ís t ics al te r r i tor i sense 

compromet re el seu esdevenidor. 

Lluís Mundet i Ccrdan és professor i 

nieinl-Tc del Gmp d'Estudis Turístics (GET) 

de la UnitiU de Geografía de la UdG, 
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—Viill ter constar el meii aíjraímcnt al fotoRraf 

de Torroella de Mont^rí Jaiimc Bo.sch i els 

propietaris i.lel bar "Can Beniat" de l'Estar-

lit, per havcr-me proporcional i autoritzat 

la piiblicació de les fotografíes de l'Estartit 

del principi de segle. 
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