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GRUP DE TREBALL DE LA CARTA EUROPEA
DE TURISME SOSTENIBLE
ACTA DE REUNIÓ
30 de juliol de 2015
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Acta de la reunió del dia 30 de juliol de 2015 del Grup de Treball del Projecte de la Carta
Europea de Turisme Sostenible.
Lloc: Consell Comarcal del Priorat, Falset
Inici: 10:00
Final: 12:00
Objecte de la Reunió:
 Avaluació del taller de participació (6 i 7 juliol)
 Explicar la Jornada PATT
 Tema check list
Participants:
Jarvok Reverté, Lorena Lamberto, Montserrat Balcells, Misericòrdia Montlleó, Isabel Vilà, Neus
Miró, Montserrat Solà, Jaume Salvat i Olga Soler.
Han excusat la seva presència: Roser Vernet, Joan Vaqué i Josep Mª Coll
1. Avaluació del taller de participació (6 i 7 juliol)
Es comenten les aportacions rebudes per part del Fòrum Permanent i el Grup de Treball. Els
assistents a la reunió aporten noves accions.
Es determina que es treballarà el Pla d’Accions amb les idees sorgides del taller de treball i dels
resultats de les enquestes on-line. El dia 10 de setembre el PCT enviarà un document de totes
les accions perquè el Grup de Treball i el Fòrum Permanent puguin fer noves aportacions i
detallar accions. El dia 30 de setembre serà la data límit per rebre aportacions

2. Explicar la Jornada PATT
Es presenta la jornada que s’està organitzant pel dia 27 d’octubre. S’entrega un document
esquemàtic dels ponents de la jornada (s’adjunta document).
Des de Prioritat es planteja l’opció d’incloure el tema de la UNESCO.
Es determina entre tots el títol de la jornada: La Sostenibilitat, El Model pel Priorat

3. Tema check list
Es comenta que Europarc defineix els requisits que han de complir les empreses turístiques per
adherir-se a la CETS per a la segona fase. Existeixen requisits específics per allotjaments,
restaurants i empreses d’activitat.
4. Altres temes
Es considera convenient planificar una acció per incrementar el nombre d’empresaris turístics
integrants que integren el Fòrum Permanent (allotjaments, restaurants, empreses d’activitats,
etc.). Per tal de que els empresaris puguin obtenir la CETS a la segona fase és necessari que
prèviament hagin format part del Fòrum Permanent.
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Conceptualizació Jornada PATT
Data: dimarts 27 d’octubre, matí
Lloc: es plantegen diverses opcions: Castell del Vi (se li comenta a la Lídia de Mena i confirma
la disponibilitat, tant de la sala de dalt com de baix). També es plantegen les opcions de les
Mines de Bellmunt, Scaladei (dificultat logística) i l’hotel Hostal Sport.
Objectius/contingut:
•
•
•

Parlar sobre la feina que s’ha fet fins al moment amb la CETS
Presentar el model turístic consensuat amb el GT i el FP
Demanar una major implicació per part del sector privat turístic i de l’administració

•

Fomentar la participació a partir de les oportunitats que genera l’adhesió a la CETS i la
visió d’exemples d’altres territoris similars

Programa provisional:
•
•
•
•
•
•
•

9,00-9,30 h: Presentació i benvinguda: Josep M. Poblet (Diputació de Tarragona)
9,30- 10,30 h: CETS: Resultats i retorn: PNMON / URV
10,30-11 h: Pausa
11-11,45 h: El recurs turístic dels ENP: Xavier Cazorla.
11,45-12,30: TUREBE (ecoturisme). Amanda Guzman ; David Curós,/Turina (Garrotxa
turisme)
12,30-13,30: Explicació de casos pràctics
o Hotel Restaurant La Perla, Olot (PN de La Garrotxa)
o Empresari del PN del Montseny. A DETERMINAR
13,30: Tancament, per part del President de la Junta rectora. A DETERMINAR

Títol: pluja d’idees
El dret a la sostenibilitat, un model pel Priorat
Del territori turístic al territori viu
El Priorat ha parlat: el model que volem
La qualitat del turisme, una obligació del Priorat
Drets i deures del turisme al Priorat
Anem junts, de la mà....
Títol definitiu: La Sostenibilitat, El Model pel Priorat
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