
 

NOTA INFORMATIVA 
Lloret de Mar, 16 de gener de 2016 

 

ELS URBANISTES DESTAQUEN LA GRAN 
POTENCIALITAT DE LLORET DE MAR 

 
• Conclou el Seminari Internacional d’Urbanisme, organitzat per la Mesa 

Empresarial de Turisme, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament, amb 
Habitat Professionals Forum (HPF). 

• L’estudi ha contemplat aspectes de connectivitat i mobilitat, regeneració 
urbana, indústria cultural, turisme esportiu i d’interior. 

• Es presentaran les conclusions del seminari en poques setmanes, un cop 
s’hagi processat tot el treball de camp fet durant el seminari. 

 

Avui conclou el Seminari Internacional d’Urbanisme de Lloret de Mar, una trobada d’experts 
en urbanisme i arquitectura, que es va iniciar el passat dissabte 9 de gener i que ha 
comptat amb la participació de sis especialistes internacionals, pertanyents a l’associació 
Habitat Professionals Forum (HPF), vinculada a les Nacions Unides, i cinc estudiants del 
sector, els quals han destacat la gran potencialitat de Lloret de Mar.  

El treball dels experts, que ha comptat amb diverses activitats i 10 reunions amb tècnics 
municipals, empresaris, polítics i representants veïnals del municipi, es presentarà d’aquí a 
unes setmanes, en un document final de conclusions estratègiques.  

Els sis urbanistes han estat realitzant l’estudi a escala regional -contemplant la zona de 
Costa Brava Sud i les zones d’interior de les comarques que la conformen-, i a escala local, 
concretament en el municipi de Lloret de Mar. El treball dels urbanistes ha estat enfocat en 
la visió d’una destinació turística integrada dins d’un àmbit territorial comarcal de referència, 
en aspectes de connectivitat i mobilitat supramunicipal, en la recuperació del nucli antic de 
Lloret, en l’ús eficient dels recursos energètics i hídrics, en la implementació d’una 
estratègia de revalorització cultural del municipi i en la potenciació del turisme esportiu. 
També s’ha estudiat la oportunitat de generar una indústria cultural i artística a Lloret 
mitjançant una estructura institucional pública i/o privada, així com l’organització 
d’esdeveniments culturals i festivals; la vinculació de Lloret de Mar a estudis universitaris en 
àmbits de turisme i hostaleria, i l’intensificació accions de permeabilitat de la destinació i 
potenciació del turisme d’interior. 

El Seminari Internacional d’Urbanisme ha estat una de les accions prioritàries fixades pel 
Grup de Treball -format per l’Ajuntament de Lloret de Mar, la Generalitat de Catalunya i la 
Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar- dins del Pla Operatiu per a la reconversió 
turística de la destinació de Lloret de Mar. Per aquest motiu, els membres del Grup de 
Treball han estat en contacte permanent diari durant els 8 dies que ha durat el seminari.  



 

 

Sis especialistes internacionals 

El seminari, que ha tingut l’objectiu d’identificar millores turístiques i urbanístiques per Lloret 
de Mar, ha comptat amb el treball dels següents urbanistes internacionals: Desiree 
Martínez, arquitecta i paisatgista, presidenta de la Federació Internacional d’Arquitectes 
Paisatgistes (IFLA); Amos Brandeis, arquitecte especialitzat en urbanisme, és propietari 
i manager de l’empresa Restoration Planning, des d’on treballa en diversos projectes 
d’urbanisme internacionals; César Augusto,  enginyer civil i doctorat en econòmiques, 
consultor i professor en diverses universitats com la National University of Colombia; 
Manfred Schrenk, urbanista amb més de 20 anys d’experiència, consultor i investigador 
de projectes des de l’empresa CORP (Competence Center of Urban and Regional 
Planning); Natasha Atanasova, enginyera ambiental, actualment professora a la 
Universitat de Girona al Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental (LEQUIA) i 
cofundadora del programa Tecniospring, i Peter Bassin, arquitecte graduat a Harvard 
University i project manager a l’Institut d’Urbanisme de Ljubljana. 
 
El seminari, a part de comptar amb sis experts urbanistes internacionals, també ha comptat 
amb el treball de cinc estudiants d’urbanisme, juntament amb tres persones d’HPF i la 
col·laboració de l’Associació Espanyola de tècnics urbanistes (AETU), que té la seu a 
Barcelona.  
 

Lloret de Mar, cap a l’smart destination  

El Seminari Internacional d’Urbanisme és una de les 29 accions que recull el Pla Operatiu 
per a la reconversió turística de la destinació, que es va presentar el febrer de 2015 i que es 
desenvoluparà fins el 2020.  

Les accions del Pla Operatiu s’agrupen per àmbits: connectivitat i mobilitat del municipi, 
regeneració urbana, modernització, renovació i noves inversions a la planta d’allotjament, en 
oferta turística i en eficiència energètica, telecomunicacions, creació i consolidació de 
productes estratègics, esdeveniments i segments d’alt valor. 

Una mostra de l’aposta de l’evolució de Lloret de Mar és la col·laboració que Grup de 
Treball té amb la Societat Estatal per la Gestió de la Innovació i les Tecnologies Turístiques 
(SEGITTUR). En el marc d’aquesta estratègia, dijous 21 de gener la secretaria d’estat de 
turisme, Isabel Borrego, lliurarà a l’Ajuntament de Lloret de Mar la distinció que acredita que 
el municipi està treballant per a convertir-se en una Destinació Turística Intel·ligent (DTI). 

 
 
 

Per a més informació: 
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