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Acta de la reunió del dia 1 de juny de 2015 del Grup de Treball del Projecte de la Carta Europea
de Turisme Sostenible.
Lloc: Consell Comarcal del Priorat, Falset
Inici: 09:30
Final: 13:00
Objecte de la Reunió:








Informació nous membres
Enquesta on-line: presentació dels resultats
Validació índex de la diagnosi
Model estratègic turístic del Priorat
Principis de la CETS
Preparació reunió Fòrum Permanent
Plataforma participativa

Participants:
Jarvok Reverté, Lorena Lamberto, Montserrat Balcells, Elisabet Fernàndez, Misericòrdia
Montlleó, Isabel Vilà, Josep Maria Coll, Neus Miró, Montserrat Solà, Jaume Salvat i Olga Soler.
Han excusat la seva presència: Marta Farrero, Sophie Lancome, Ricard Massip, Roser Vernet i
Gemma Guitard
Roser Vernet ha fet arribar els seus comentaris de la documentació enviada.

1. Informació dels nous membres
Es dóna la benvinguda al Grup de Treball a la Lorena Lamberto, representant de la secció de
turisme i comerç dels serveis territorials de la Generalitat
2. Enquesta on-line: presentació dels resultats
Es presenta un resum de les conclusions de les enquestes on-line realitzades. Els assistents
destaquen una falta d’agents turístics que han respost l’enquesta (principalment allotjaments i
restaurants) realitat ja detectada pels membres del Parc Natural i de la URV.
Davant aquesta mancança es comenta que serà en la segona fase de la CETS, quan el sector
turístic pugui demanar l’acreditació, pel que més endavant caldrà fer una acció més dirigida a
aquest sector.
Es recorda que l’enquesta permet conèixer quina és la percepció dels agents de la comarca del
Priorat (turístics i no turístics) de la situació turística al Priorat. Cal, per tant, fer una correcta
interpretació de les dades.
PCT enviarà als membres del Fòrum Permanent l’informe de l’enquesta
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3. Validació índex de la diagnosi
S’informa que el PCT-URV està treballant en la redacció de la diagnosi, aprofitant la
documentació ja existent (estudi socioeconòmic de Jaume Bages, memòries del PN i del
Consorci de la Serra de Llaberia, Agenda 21 Local, etc.)
Queda aprovat l’índex de la diagnosi per part dels assistents.
4. Model estratègic turístic del Priorat
Es presenta el model estratègic del turisme sostenible al Priorat. Es presenta l’esquema
tradicional de sostenibilitat (gràfic esquerra), on el medi ambient queda sovint reduït per
l’increment de la societat o l’economia. El PCT-URV proposa un model de turisme sostenible
específic pel Priorat (gràfic dreta), on el medi ambient, entès com a territori esdevé la base del
creixement futur, tant de l’economia com de la societat. En la mesura que creixi la base
ambiental creixerà també la vessant econòmica i social.
Aquesta nova filosofia plantejada (gràfic de la dreta) queda consensuada per part dels
assistents.

Es planteja canviar el concepte “negoci” per ocupació
PCT enviarà el document als membres del Grup de Treball perquè es puguin afegir comentaris
i/o modificacions abans de la celebració del Fòrum Permanent.

5.

Principis de la CETS

Es presenten els principis que defineix Europarc, així com les implicacions i la DAFO (Debilitats,
Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) de cada principi.
Es determina resumir aquest apartat i presentar-lo el dia 15 de juny a la Primera Reunió del
Fòrum Permanent, de forma resumida, dinàmica i visual.
PCT enviarà el document als membres del Grup de Treball. Es deixarà de marge fins el dilluns 8
de juny per fer aportacions. Aquestes aportacions seran incorporades al document final.
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6. Preparació reunió Fòrum Permanent
S’informa que el dia 15 de juny es constituirà el Fòrum Permanent amb el següent ordre del
dia:
•
•
•
•
•

•

Benvinguda i explicació breu de la CETS
Presentació de les principals conclusions de l’enquesta (torn obert de paraules)
Índex diagnosi de la CETS Priorat (torn obert de paraules)
Presentació del Model estratègic del turisme sostenible al Priorat (torn obert de
paraules)
10 principis (implicacions, DAFO, accions). Presentació de les 2 dinàmiques de grup per
treballar els principis i el pla d’accions. Es concreten els dies següents:
o Dia 6 de juliol a les 10h, destinada als agents turístics (al Consell Comarcal)
o Dia 7 de juliol a les 19h, destinada a la resta d’agents de la comarca (al Consell
Comarcal)
Torn obert de paraules

El dia 15 de juny es demanarà als membres del Grup de Treball que participin en un grup o
un altre.
Es determina la necessitat de fer una presentació sintètica, clara i visual. El PN facilitarà
fotografies
S’enviarà un nou recordatori sobre la reunió del dia 15, adjuntant l’informe de les enquestes i
l’enllaç a la plataforma
7. Plataforma participativa
Es presenta la plataforma on-line creada específicament per la CETS, on es pot trobar tota la
documentació del procés per a l’obtenció de la Carta Europea. Es comenta la necessitat
d’apuntar-se al web amb l’objectiu de participar en els debats que es generin.
Es demana que tots els membres del Grup de Treball incorporin el banner al seu web. PCT
enviarà el banner a Priorat Enoturisme. S’està a l’espera de que la resta d’agents ho incorporin,
en la mesura del possible. Es demana al consell comarcal que faci una crida a tots els
ajuntaments.
8. Altres
Des del Consorci de La Serra de Llaberia es planteja l’opció que el Priorat opti a la certificació
de Destinació de Turisme Familiar (DTF) de l’Agència Catalana de Turisme.
Durant la reunió sorgeixen diferents accions com la necessitat de promoure zones
d’aparcament als afores dels municipis o promoure adaptadors per a cadires de rodes per
facilitar la mobilitat entre empresaris. També es comenta que la iniciativa pugui sorgir del
consell comarcal i pugui ser d’utilitat pels residents.
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