
COMUNICAT DE PREMSA

La platja de Castelldefels confirma
una vegada més la seva qualitat amb la
concessió de la bandera Ecoplayas

L'associació Ategrus (Associació Tècnica per a la Gestió de
Residus i Medi ambient) ha premiat per primera vegada a la platja
de Castelldefels amb el guardó Bandera Ecoplayas, reconeixent-
la com una platja neta i sostenible.

L’Ajuntament de Castelldefels ha rebut avui divendres 7 d’octubre, a la localitat de
Lloret de Mar, la bandera Ecoplayas que reconeix la qualitat sanitària, mediambiental
i de serveis de la platja del municipi. L’associació ATEGRUS (Associació Tècnica per
a la Gestió de Residus i Medi Ambient), constituïda des de 1965, és l'única associació
espanyola que abraça tots els sistemes de gestió de residus, neteja urbana i medi
ambient i reuneix als municipis, empreses i tècnics del sector amb el fi de compartir
les seves experiències i intercanviar criteris durant un congrès anual, que aquest any
s’ha celebrat els dies 5, 6 i 7 d’octubre a LLoret de Mar.

Els factors que s'han valorat per concedir la Bandera Ecoplaya a la platja de Castelldefels
estan relacionats amb criteris de sostenibilitat, així com aspectes turístics. S'ha tingut
en compte especialment estar en possessió de certificacions i guardons com ara: la
Bandera Blava o la Marca Q de Qualitat turística i altres guardons locals.
També s'estudia la qualitat de les aigües, de les sorres, la neteja de la platja i
especialment l'aplicació de sistemes sostenibles de neteja, manteniment i regeneració
de platges. Altres punts destacats a l’hora d’aconseguir més valoració són el disseny
paisatgístic i la funcionalitat i qualitat dels equipaments i serveis. En el projecte també
s'estudia la gestió del salvament i socorrisme.

Ategrus fa una convocatòria anual  per a la presentació de candidatures per als premis
Ecoplayas, en què es valoren conceptes funcionals d'excel•lència estètica, turística,
de serveis i sostenibilitat.Aquest premi s'adreça a tots els municipis o entitats
supramunicipals espanyols amb platja, tant costaners com d'interior (platges fluvials,
llacs o embassaments).
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Per ampliar informació:
Patronat de Comunicació. Tel. 93 665 11 50 (ext. 1043 i ext. 1039); correu electrònic:
comunicacio@castelldefels.org

La platja de
Castelldefels
suma a la
concessió de la
bandera
Ecoplayas els
distintius
SICTED
(Sistema de
qualitat en
destinacions
turístiques), la
Bandera Blava
i la “Q” de
Qualitat
Turística.


