Acta de la primera
reunió del Grup de
Treball del Projecte
CETS
Projecte CETS Parc Natural del MontsantPriorat

Projecte CETS Parc Natural del Montsant - Priorat Grup de Treball
Lloc: Seu del Parc Natural del Montsant
Data: divendres 17 d’octubre de 2014
Objecte de la reunió
La reunió és el punt de partida per a la creació del Grup de Treball que ha de liderar el projecte
de consecució de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS), eina dissenyada per orientar
l’aprofitament turístic dels espais naturals protegits.
Participants
A la reunió hi participen, l’equip del Parc Natural del Montsant, impulsor del projecte, l’equip
del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci (PCTTO), encarregats de la seva concreció i
contractats a tal efecte per la Diputació de Tarragona, i representants de les principals
institucions privades comarcals:
-

Clara Santiveri Gassó en representació del Consorci Leader Priorat Baix Camp
Isabel Vilà Bigordà en representació de Priorat enoturisme
Quima Pellué Pedrol en representació de Prioritat

Així com representants dels ens públics:
-

Montserrat Balcells Cabré en representació de Diputació de Tarragona
Josep maria Coll Ferré en representació del Consell Comarcal del Priorat

L’equip del Parc Natural del Montsant està format per:
-

Neus Miró Miró, directora
Montserrat Solà Rivera
Isabel Ayala López

L’equip del Parc Científic està format per:
-

Jaume Salvat Salvat, de la URV
Jordi Calabuig Tomàs
Andrea de Paoli

Excusen l’assistència:
-

Representant de la Mancomunitat de Municipis del Parc Natural de Montsant
Representant del Museu d’història de Catalunya

Acta
L’equip del Parc Natural presenta el projecte CETS, fent referència a sessions que ja s’han
realitzat (Jornada Escaladei) on es va exposar quins són els valors d’aquesta certificació.
S’apunta, també, una dinàmica existent a la comarca que sembla favorable a incorporar les
accions per aconseguir la CETS. Es fa referència al projecte en marxa del Patrimoni Mundial de
la UNESCO a la Carta del Paisatge i a les estratègies del programa Leader així com de les
accions prèvies del Parc Natural.
En un context general, es planteja la CETS com una eina més de gestió, i que l’acció s’emmarca
en la recomanació de la Generalitat que tots els espais protegits disposin d’aquesta eina.
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S’assumeix que el Parc Natural és qui ha de liderar formalment el projecte i s’apunta que la
Carta requereix tota una tramitació que demanda esforços humans i econòmics.
Des del Parc Científic, s’insisteix que ja hi ha una orientació favorable a la comarca en general i
en particular de l’activitat turística. La CETS es planteja per a tota la comarca i no tan sols pels
municipis directament vinculats al Parc Natural.
El Parc Científic fa una explicació de què és i que suposa involucrar-se en el projecte CETS.
S’utilitza el suport d’una presentació en powerpoint (s’adjunta a l’acta).
Des de Priorat Enoturisme es posa èmfasi en què aquest projecte refermarà la reflexió sobre
quin model es vol de Priorat. La CETS és una garantia del producte i un element de
comunicació.
El PCTTO exposa que hi ha una notable coincidència entre els criteris de la CETS i el fet
diferencial del Priorat. La CETS permet ser proactius en la previsió dels impactes negatius del
turisme.
Diferents intervencions posen en valor aquesta acreditació. La directora del Parc Natural
apunta l’experiència positiva de la Garrotxa.
Des de Diputació es planteja la necessitat de pensar el tema econòmic amb temps suficient per
poder ser tramitat. El recolzament administratiu requereix un procediment que cal considerar
per mantenir una dinàmica operativa continuada.
En el desenvolupament metodològic exposat a la presentació que serveix de guió, es posa en
relleu la necessitat d’establir una diagnosi prèvia. En aquest sentit els participants a la taula
aporten elements que poden ajudar a definir aquesta diagnosi, que ha d’anar més enllà d’una
diagnosi convencional sobre les característiques del territori. Es reflexiona sobre el paper de
les Agendes 21 desenvolupades per molts municipis, així com el Pla de Desenvolupament
Estratègic que sobre el Priorat està liderant el Consorci Leader, i que ha de tenir diferents
punts de coincidència amb el projecte CETS. Es valora la possibilitat de fer coincidir en el temps
la redacció de la diagnosi per compatir informació. Altres projectes que poden vincular-se a la
CETS és el de Masies Sostenibles , on es realitzes auditories d’eficiència energètica.
Es planteja la importància del Grup de Treball en el desplegament de la proposta i a la
justificació dels ens convidats a participar en el aquest Grup. S’incideix en la necessitat que el
Grup tingui seu mòbil, en la mesura que el projecte és del Priorat i no tan sols del Parc Natural.
Es demana de reflexionar sobre la necessitat d’ampliar el Grup de Treball per tal d’incloure a
tots els ens significatius de la comarca.
En relació al Grup de Treball es proposa convidar als Consells Reguladors de les DO i al
Consorci de la Serra de Llaberia. En tot cas es valorar demanar-los si volen formar part del
Grup de Treball o bé ser-hi al Plenari del Fòrum Permanent.
Altres ens que es contempla convidar són l’Associació l’Oleïcultors del Priorat i diferents
mancomunitats de municipis.
En aquest punt s’aborda quines han de ser les funcions del Grup de Treball. Es destaca que a la
fase de diagnosi les institucions del Grup de Treball han d’aportar tota la documentació
disponible de suport, que sigui necessària per a la redacció òptima de la diagnosi.
Es planteja també, com a tasca formal del Grup de Treball, la comunicació del projecte en
conjunt i dels diferents actes que s’organitzin cap als col·lectius que representen fent de
portaveus del projecte CETS.
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Es posa èmfasi en la necessitat de crear un Fòrum permanent com a ens principal del projecte
CETS, obert i participatiu i on també els membres del Grup de Treball han de tenir un
protagonisme en l’èxit de participació. La creació d’aquest Fòrum ha de fer-se prioritàriament
abans de finals d’any per una qüestió de calendari.
En quan a la formalització del Grup de Treball es proposa que sigui l’acta de la reunió signada
l’eina formal de la seva creació.
Des d’una perspectiva operativa es reflexiona sobre l’organització i centralització del
procediment de comunicació, tant entre els membres del grup de treball, com per la
constitució del Fòrum Permanent.
Es proposa utilitzar com a base de dades de referència la disponible al Consell Comarcal per tal
de crear una base pròpia de la CETS. En l’operativa del procediment s’incideix en la necessitat
de respectar la legalitat en protecció de dades.
La base de dades de la CETS estarà formada, per les entitats públiques i privades relacionades
amb el turisme, tant a l’actualitat com potencialment. En aquet sentit es considera adient
incloure els participants a la Carta del Paisatge, les diferents associacions del territori i el gruix
de cellers.
Operativament es proposa:
-

Redactar una nota de premsa que expliqui el projecte, com la forma de donar a
conèixer a la societat del Priorat que s’han començat les accions per obtenir la CETS
Crear una adreça de correu específica per aquest projecte, sota l’auspici del PCTTO.
Definir el dilluns 10 de novembre com a data per la propera reunió del Grup de Treball
a Falset, en el lloc que s’acordi.
Aconseguir que els nous membres del Grup de Treball participin en aquesta segona
reunió
Desenvolupar els treballs per què el Fòrum permanent es creï abans de finals d’any.
Enviar la presentació que ha servit de guió de la sessió a tots els membres del grup de
treball
Redactar l’acta de la reunió
El PCTTO s’encarrega de fer una anàlisi detallada de procediment de creació i de
funcionament del Fòrum Permanent per la propera reunió del Grup de Treball
Es proposa fer la convocatòria de la propera reunió de forma compartida entre el Parc
Natural i el PCTTO.

Amb l’acord dels participants es dona per finalitzada la reunió.

Redacció Acta. Equip PCTTO
La Morera de Montsant, a 17 d’octubre de 2014
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