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Acta de la reunió del dia 10 de novembre de 2014del Grup de Treball del Projecte de la Carta
Europea de Turisme Sostenible.
Lloc: Arxiu Comarcal del Priorat. Falset.
Objecte de la Reunió:
L’objectiu de la reunió és constituir definitivament el grup de treball. Els reunits ho fan seguint
l’ordre del dia objecte de la convocatòria que és el següent:
Aprovació de l’acta de la reunió anterior
Constitució definitiva del Grup de Treball
Definició i estructura del Fòrum Permanent
Calendari per la constitució del Fòrum Permanent
Definició del material per la Diagnosi
Revisió del calendari de treball
Torn obert de paraula
Participants
-

Isabel Vilà Bigordà en representació de Priorat enoturisme
Quima Pellué Pedrol en representació de Prioritat
Jaume Josa Méndez secretari de la DOQ Priorat
Magda Gassó Cap d’Área de Productes i Serveis de l’Agencia Catalana de Patrimoni.
Jarkov Reverté en representació del Consorci de la Serra de Llaberia
Montserrat Balcells Cabré en representació de Diputació de Tarragona
Josep Maria Coll Ferré en representació del Consell Comarcal del Priorat
Neus Miró Miró, directora
Montserrat Solà Rivera
Jaume Salvat Salvat, del Parc Científic i Tecnològic
Andrea de Paoli

Previ a la reunió s’informa als nous membres convidats a formar part del Grup de Treball,
dels objectius i les tasques a assumir pel Grup en el procés d’adhesió a la Carta Europea de
Turisme Sostenible que impulsa el Parc Natural de la Serra de Montsant per al conjunt de
la comarca del Priorat.
Un cop informats es comença la reunió amb la lectura de l’acta de la reunió anterior que
s’aprova amb petites rectificacions en relació a la identificació de les entitats participants.
Es procedeix a la constitució formal del Grup de Treball per la qual cosa es signa un
document de compromís.
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El Grup de Treball es constitueix amb els membres següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parc Natural de Montsant.
Diputació de Tarragona
Universitat Rovira i Virgili
Consell Comarcal del Priorat
Agencia Catalana del Patrimoni
Consorci LEADER Priorat-Baix Camp
Mancomunitat de municipis del Parc Natural de Montsant
Priorat Enoturisme
Prioritat
DOQ Priorat
DO Montsant
Associació d’Oleicultors del Priorat
Consorci Serra de Llaberia

S’acorda de fer una nota de premsa per anunciar la constitució del Grup de Treball.
Els membres del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci utilitzen una presentació per
abordar el següent punt de l’ordre del dia encaminat a reflexionar sobre l’estructura i l
definició de Fòrum Permanent. La presentació s’adjunta a la present acta.
Es valora en primer lloc si organitzar el fòrum a partir de sectors o a partir dels principis
directors de la carta Europea de Turisme Sostenible que marca Europarc o a partir de
l’agrupació dels membres en sectors. Aquest debat no es tanca i es deixa per un futur tot i
que s’insisteix en que en un primer moment convé no deixar fora ningú tot i que s’ha de
començar amb aquells membres que mostrin interès en participar.
Es parteix de quatre blocs constituents del fòrum de treball: el mateix Grup de Treball, els
agents de l’administració, els agents turístics i els no turístics.
Es proposa d’afegir als agents no turístics la presencia de particulars, cooperatives i
associacions de defensa vegetal (ADF), l’INCAVI.
Pel que fa a les Mancomunitats de Municipis, a més de la Mancomunitat de municipis del
Parc Natural de Montsant convindrà convidar-ne d’altres presents a la comarca.
Això porta a reflexionar sobre la necessitat de fer un llistat de totes els agents públics o
privats que s’han de convidar a formar part del Fòrum Permanent.
S’acorda que a partir de les agrupacions inicials fer una proposta dels agents per ser
revisats per tots els membres del Grup de Treball per tal de contemplar el conjunt de
possibilitats.
S’informa que a la reunió a la Jornada tècnica “Turisme i territori sostenible al Priorat del
passat 3 de novembre de 2014 es va anunciar l’inici dels tràmits per l’adhesió a la CETS i es
van recollir les dades d’aquelles persones i entitats participants a la jornada que es van
interessar en formar part del Fòrum Permanent.

Projecte CETS Parc Natural de Montsant

GRUP DE TREBALL

Per la creació del Fòrum Permanent s’assenyala la conveniència de fer reunions en
diversos indrets de la comarca per tal de facilitar-ne la participació. Sense tancar l’acord es
suggereix, per abastar tot l’àmbit geogràfic de la comarca Cornudella, Falset i la Vilella
Baixa.
S’insisteix que per incentivar la participació als Fòrum Permanent caldrà explicar què és la
CETS, quins compromisos comporta i quins beneficis es poden obtindré per la qual cosa ja
s’han començat a preparar uns documents que de forma resumida s’adjunten com a
complement a aquesta acta.
Pel que fa a la diagonosi es fa un repàs dels documents que cadascun dels membres del
Grup de Treball pot aportar i es donen instruccions per recollir-los. Josep M. Coll enviarà el
PCDRI i el Pacte del Paisatge i Magda Gassó el Pla Director i el Pla d’Usos de la Cartoixa
d’Escaladei.
Es queda sense data per la propera reunió del Grup de Treball tot i que es comprometen
els membres del Parc Natural, el Parc Científic i Tecnològic i del Consell Comarcal de seguir
els passos per la constitució del Fòrum Permanent i convocar noves reunions del Grup de
Treball si cal.
Per acabar es signa el full de constitució del Grup de Treball i queden pendents de signar-lo
la Mancomunitat de Municipis del Parc Natural de Montsant, la DO Montsant i l’Associació
d’oleicultors que han excusat la seva presència.
En el torn obert de paraula es demana si cal fer la sol·licitud d’inici dels tràmits de la CETS a
Europarc, la qual cosa faran dels del Parc Natural de Montsant i formalitzaran la sol·licitud
si així és pertinent.
Amb l’acord dels participants es dona per finalitzada la reunió a les 13 hores.

Redacció de l’acta: equip PCTTO
Falset 7 de novembre de 2014
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Proposta d’agents per blocs per la creació del Fòrum Permanent
•

•

•

Administració:
o Consell Comarcal
o Diputació de Tarragona
o Mancomunitats de Municipis
 Parc Natural de Montsant
 TOPOGRAPO
 Priorat-Escaladei
o Generalitat de Catalunya
 Agència Catalana de Patrimoni
o Ajuntament
 Tots els de la comarca
Agents NO turístics
o Sindicats Agraris
 Unió de Pagesos
 JARC
o Agrupacions cíviques
 Societats de Caçadors
 ADF’s
 Associacions de propietaris
 Centres excursionistes
 Productors locals
o Associacions ambientalistes
 Amics de la natura de Pradell de la Teixeta
 GEPEC
o Consultories
 Limònium
 MN Consultors
o DO’s
 DOQ Priorat
 DO Montsant
 DO Siurana
o Cooperatives
o INCAVI
o Museu de la ciència i la Tècnica
o Agrupacions de cellers municipals
o Cambra de comerç
o Associacions de comerciants
o Particulars
o Altres
Agents Turístics
o Associacions
o Allotjaments
o Restauració
o Cellers Visitables
o Molins d’oli visitables
o Activitats
o Agrobotigues
o Gestors dels equipaments turístics
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