
Exemple de diversificació d’activitats aquàtiques i de 

natura com a estratègia per posar en valor el territori del 

Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. 



Torroella de Montgrí – L’Estartit

El municipi de Torroella de 

Montgrí te 11.000 

habitants, dels quals 3.400 

pertanyen a l’Estartit que 

disposa d’una capacitat 

d’allotjament de 46.500 

places



Entorn Geogràfic

Parc Natural del Montgrí, les illes 

Medes i el Baix Ter

El nostre municipi aporta el 68% de la

superfície total del parc 8.192 hectàrees:

(23% marina i 77% terrestre)

Amb la creació del parc s’amplia l’àmbit de

protecció de les zones ja protegides

abans, Illes Medes , la reserva natural

parcial marina, i s’obren nous àmbits de

protecció com la Reserva Natural Parcial

dels Aiguamolls del Baix Ter i un àmbit de

protecció dels espais agraris.



Principals referents turístics del municipi

El Massís del Montgrí
(Castell, Les Dunes, costa del

Montgrí, itineraris senyalitzats

que descobreixen l’empremta

humana)

Els Aiguamolls del Baix Ter

(conforma una de les platges

més extenses de la Costa Brava)

Les Illes Medes

(espai de referència a nivell

mundial per la qualitat dels fons

marins)



Distribució de les places turístiques a l’Estartit

4%

33%

63%

HOTELS

CÀMPINGS

APARTAMENTS 

- Hotels: 1.800

- Càmpings: 13.300

- Agències de lloguer 

d’apartaments: 5.500

- Segones residències: 

26.000



Importància de les Illes Medes, pel 

desenvolupament d’activitats nàutiques 

Aquest arxipèlag, 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.

Les propostes d'activitats nàutiques i subaquàtiques són variades i sempre respectuoses
amb les normatives que han fet possible la preservació d'aquest espai natural.



Activitats nàutiques regulades pel Parc Natural 

• 450 immersions diàries

• 350 places autoritzades per 

snorkeling

• 1.000 places de creuers de 

fons de vidre. Itineraris 

específics

• Boies que delimiten les 

zones de bany per 

embarcacions particularsGestió del busseig per llicències:

446 places/dia (396 centres + 50 

particulars)

Grup A: 37 places / dia

Grup B: 16 places / dia



Origens de Medaqua

Fundada l’any 1995, neix de l’associació de 2 centres de busseig, amb

l’objectiu de complementar les activitats subaquàtiques amb noves activitats

relacionades amb el turisme actiu i l’educació ambiental.



Estructura actual de l’empresa

• Personal

• Equipaments

• Embarcacions

• Línies de negoci



Activitats nàutiques i subaquàtiques

• Snorkeling

• Snorkeling nocturn

• Busseig

• Bateig de busseig

• Curs de submarinisme

• Vela 

• Caiac de mar 

• Bany Penya-Segats del Montgrí

• BTT 

• Senderisme 

• Posta de Sol des del Mar 



Tipus de Clients

• Nacionalitats

• Grups

• Particulars

• Escoles

• Famílies

• Empreses

• TTOO i AAVV



Canals de comercialització 

• Pàgina Web

• Facebook

• Portals d’internet

• Venda directa

• Estació Nàutica



















Gràcies per la vostra atenció

www.medaqua.com


