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Una badia entre les més be
SEGELL · La badia de Roses, formada
per quatre municipis, i la de Santander
són les úniques de l’Estat amb el segell
Badies més belles del món CLUB · Una
quarantena de badies d’arreu del món
formen part d’aquesta estructura
Esteve Carrera
ROSES

Aquest mes d’octubre, s’ha
fet a Toyama (Japó) el XV
Congrés de les Badies més
belles del món. Entre la
quarantena de badies d’arreu del món que pertanyen
a aquest club selecte hi era
representada la de Roses,
formada pels municipis de
Roses, Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador i
l’Escala. Amb Santander
(Cantàbria), són les dues
úniques ubicacions de l’Estat espanyol que ostenten
aquest segell turístic de
prestigi, i la de Roses és
l’única del Mediterrani. La
representació empordanesa estava encapçalada per
Marta Rodeja, regidora de
Promoció Econòmica i Turisme de l’Escala, municipi
que assumeix fins al 2020
la presidència de torn de la
badia de Roses, que ocupa
cada un dels quatre municipis durant dos anys.
“És un segell que ens
aporta prestigi, una marca
mundial amb un reconeixement internacional”,
diu Rodeja. En aquest últim congrés, els participants han intervingut en
meses de treball a través de
què s’han intercanviat experiències en el camp de la
promoció turística.
Entre els principals temes d’enguany, s’hi ha parlat de mantenir els criteris
de qualitat que garanteixen
l’exclusivitat
i
el prestigi del segell, especialment pel que fa a la
sostenibilitat (vegeu peça
adjunta). I és que el segell
de Badia més bella del
món no distingeix únicament un paisatge o una

Una imatge aèria de la badia de Roses
formada pels municipis de Roses, Castelló
d’Empúries, Sant Pere Pescador i l’Escala, una
de les dues de l’estat que tenen el segell de
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imatge de postal, sinó un
conjunt de criteris que van
des de la preservació dels
espais naturals fins al dinamisme cultural, passant
per la gastronomia, el patrimoni local i les polítiques de sostenibilitat que
es desenvolupen en l’àrea
concernida.
Agenda compartida
Els quatre municipis empordanesos van presentar
la seva candidatura conjunta i van ser acceptats el
2012. “Es valoren especialment la riquesa dels
parcs naturals, el vi, el patrimoni, la gastronomia i
l’àmplia programació cultural i de concerts que es
fan al conjunt dels quatre
municipis”, diu Rodeja.
Cadascun dels quatre municipis empordanesos paga una quota anual de
25.000 euros anual. Els
100.000 euros cobreixen
la quota de la Badia de Roses en el club internacional i el pressupost anual de
les gestions i accions locals, entre què la difusió
d’una agenda compartida
d’activitats i promoció
conjunta dels quatre municipis mitjançant el web
badiaderoses.com.
En aquest marc, aquest
mes de novembre té lloc
l’activitat Sent la badiaFeel the Bay, un cicle de
sessions de mindfulness,
ioga i tai-txi que es desenvolupen a les diferents
platges de la badia. Les
últimes seran el dia 17
a Sant Pere Pescador
(platja de Can Nera, 11.30
h, mindfulness) i el dia
23 a l’Escala (platja de
Sant Martí d’Empúries,
10 h, (tai-txi). ■
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“És especialment
interessant per
compartir la nostra
promoció entre els
quatre municipis”

“Un segell turístic
que ens aporta
prestigi i un
reconeixement
internacional”

“És molt positiu i ho
hem d’aprofitar per
desestacionalitzar les
activitats que es fan a
la nostra badia”

“Som l’única badia
del Mediterrani amb el
segell. Crea sinergies i
abaratim costos entre
els quatre municipis”
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