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CONSTITUCIÓ DEL FÒRUM PERMANENT
ACTA DE REUNIÓ
15 de juny de 2015
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Projecte CETS Parc Natural de Montsant
Acta de la reunió del dia 15 de juny de 2015 del Fòrum Permanent del Projecte de la Carta
Europea de Turisme Sostenible.
Lloc: Seu del Parc Natural del Montsant, a la Morera del Montsant
Inici: 18:00
Final: 20:30
Objecte de la Reunió:









Benvinguda
Constitució formal del Fòrum Permanent
Presentació principals conclusions de l’enquesta on-line. Torn obert de paraules
La Diagnosi del Priorat. Torn obert de paraules
Presentació de la plataforma on-line
Presentació Model Estratègic. Torn obert de paraules
Els 10 principis. Presentació de les 2 dinàmiques
Torn obert de paraules

Participants:
38 participants membres del Fòrum Permanent i del Grup de Treball
Presentació del projecte i dinamització del grup a càrrec del Parc Natural i de la Universitat
Rovira i Virgili-Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya

1. Benvinguda
Neus Miró dóna la benvinguda de l’acte i agraeix l’assistència als assistents
2. Constitució formal del Fòrum Permanent
La realització d’aquest acte estableix les bases de la constitució del Fòrum Permanent
3. Presentació principals conclusions de l’enquesta on-line. Torn obert de paraules
Es presenta un resum de les principals conclusions derivades de l’enquesta on-line que es va
enviar a tots els membres del Fòrum Permanent i del Grup de Treball. Aquest p.point
juntament amb l’enquesta, l’informe automàtic que genera el sistema i un informe elaborat
per la URV-PCT està disponible a la plataforma on-line que s’ha creat especialment per la CETS.
Els assistents realitzen algunes preguntes sobre l’enquesta. En concret es pregunta sobre el
mercat turístic, així com la gestió del turisme. També es pregunta sobre la definició de
“sostenibilitat”, quins són les paràmetres que la defineixen. Des del públic també va haver-hi
una aportació en el sentit que es considera que manquen activitats i espais per les famílies,
“coses petites”.
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4. La Diagnosi del Priorat. Torn obert de paraules
Es presenta l’índex de la diagnosi. Es comenta que s’està treballant en la seva redacció i que
s’ha partit de la feina feta pel Jaume Bages per la diagnosi socioeconòmica del Priorat, les
memòries del Parc Natural i altres documents. Es comenta també que aquest document es
penjarà a la plataforma on-line per la validació dels membres del Fòrum Permanent.
5. Presentació de la plataforma on-line
Es presenta la plataforma que s’ha creat específicament pel projecte CETS, gràcies a la
plataforma prèvia creada pel Consell Comarcal vinculat amb la Carta del Paisatge del Priorat.
En aquesta plataforma es pot descarregar tota la documentació del projecte (actes de les
reunions, contactes dels membres del Grup de Treball, contactes de membres del Fòrum
Permanent, informació sobre les fases del projecte, etc). Tota la informació està disponible per
tothom.
Una de les parts del web possibilita donar l’opinió de l’usuari sobre diferents qüestions que des
de la coordinació del projecte es plantegin. Amb aquest objectiu s’anima als agents a apuntars’hi.
Es recorda que l’enllaç web és el següent: http://www.consensus.cat/ccpriorat/index.php i
s’anima a visitar-lo.
6. Presentació Model Estratègic. Torn obert de paraules
Es presenta el model turístic plantejat pel Priorat basat en el concepte de sostenibilitat, a la
base de la qual hi ha el “territori”.
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Els 10 principis. Presentació de les 2 dinàmiques
Es presenten els 10 principis, amb les implicacions, estratègies i accions relacionades sorgides
de les respostes de les enquestes.
Es comenta que els dies 6 i 7 es convocaran dues taules de treball per treballar les accions a
incloure dintre el Pla d’Acció. Es passa un llistat per tal que els assistents s’apuntin a un dels
dos dies. La reunió del dia 6 va més dirigida als agents turístics (10h), i la reunió del dia 7 va
dirigida a la resta d’agents del territori (a les 19h). Ambdues reunions se celebraran a la seu del
Consell Comarcal a Falset.
7. Torn obert de paraules
Durant les diferents parts de l’acte els assistents van realitzar nombroses aportacions i
preguntes sobre la CETS. A continuació se sintetitzen:
•

Ricard Pasanau ratifica que el concepte de sostenibilitat que s’ha exposat és el que
també s’està aplicant a la DOQ Priorat i que els resultats són evidentment positius.

•

Josep Palet adverteix que tot i que considera que és un bon moment per definir aquest
model estratègic basat en la sostenibilitat a la base del qual hi ha el “territori”, cal ser
conscients que en alguns casos ja no s’ha arribat a temps i que s’ha fet malbé el
territori.

•

Joan Vaqué tot i que valora positivament els resultats i conclusions de l’enquesta sobre
la percepció del turisme a la comarca per part dels diferents agents, creu que ens fem
poc autocrítica, i que aquesta és necessària per millorar.

•

Isabel Vilà, assenyala la poca implicació dels ajuntaments en el debat d’aquest model
turístic, atesa la baixa presència a la reunió i tenint en compte que ells disposen
d’informació que pot ser útil tipus capacitat de càrrega, regulacions municipals, etc.

•

Lídia de Mena confessa que l’ha sorprès que un dels punt d’interès més coneguts sigui
el Castell del Vi quan és conscient que la divulgació d’aquest equipament és
insuficient.

•

Santi Kayak, adverteix que malgrat el bon treball que es pugui fer per consensuar
aquest model turístic que volem pel Priorat, hi ha temes que se’ns escapen del control
Com a exemple posa l’ús de les carreteres, dels tolls, la problemàtica del pantà de
Siurana, etc.

•

Josep Palet torna a demanar com de vinculant és l’adhesió a la CETS. Es pregunta sobre
la capacitat formativa de la CETS i fins a quin punt pot vincular les accions que es facin
en el futur a la comarca. Entre les deliberacions es considera que la CETS contribueix a
promoure un canvi de mentalitat entre els diferents agents de la comarca orientada a
la sostenibilitat i la protecció de la cultura i el patrimoni.

•

Mancança d’oferta d’activitats pels més petits i per a les famílies.

•

Importància de mantenir una bona relació qualitat/preu. Els preus de l’oferta turística
del Priorat no són alts o baixos, sinó que depenen de la qualitat del servei.
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•

La gestió del turisme ha d’involucrar els agents públics i privats. Cal una major
implicació dels ajuntaments per tal de que les accions impulsades pels empresaris
turístics tinguin uns bons resultats.

•

Es percep cert sentiment de desil·lusió sobre iniciatives d’aquest tipus. Tot i així hi ha
assistents que valoren molt positivament la iniciativa del Parc Natural per l’obtenció de
la Carta Europea. Es considera que aquest certificat ajuda a definir el que es vol ser en
un futur immediat i permet poder planificar el desenvolupament turístic futur de la
comarca.

•

Es troba a faltar una representació dels joves de la comarca com a integrants del
Fòrum Permanent. D’altra banda els propis assistents veuen molt difícil fer-los
partícips del projecte ja que els joves abandonen la comarca. El Parc Natural, d’altra
banda comenta que s’ha fet una campanya de comunicació sobre el projecte a les
escoles

•

El Castell del Vi informa de que s’està treballant perquè a l’Institut de Falset s’incorpori
formació en enoturisme

•

Cal transmetre la filosofia de turisme sostenible de la CETS a tots els agents del
territori

S’acorda l’enviament de l’acta de la reunió a tots els membres del Fòrum Permanent així com
un document més treballat sobre els principis, les implicacions i les estratègies per tal de que
els assistents a les reunions dels dies 6 i 7 disposin de més informació.
Sense més assumptes que tractar es dóna per conclosa la reunió a les 20.30h. Tot seguit el
Parc Natural convida als assistents a una degustació de productes del Priorat per celebrar la
constitució formal i definitiva del Fòrum Permanent.
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