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Acta de la reunió del dia 20 de març de 2015 del Grup de Treball del Projecte de la Carta
Europea de Turisme Sostenible.
Lloc: Consell Comarcal del Priorat
Inici: 10.00
Final: 12.15
Objecte de la Reunió:
1.
2.
3.
4.
5.

Validació dels membres del Fòrum Permanent
Validació definitiva de l'enquesta
Concreció de la metodologia de treball del Fòrum Permanent
Metodologia de la Diagnosi
Altres temes

Participants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sophie Lacome, en representació de la DO Montsant
Jaume Josa, en representació de la DOQ Priorat
Josep Mª Coll, en representació del consell comarcal
Monserrat Balcells, en representació de Medi Ambient, Salut Pública i Territori de la
Diputació de Tarragona
Roser Vernet, en representació de Prioritat
Jarkov Reverté, en representació del Consorci de la Serra de Llaveria
Neus Miró, Parc Natural de Montsant
Montserrat Solà, Parc Natural de Montsant
Jaume Salvat, Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci, URV
Olga Soler, Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci, URV

Excusen l’assistència:
Marta Farrero (Patronat de Turisme de la Diputació), Magda Gassó (Agència Catalana de
Patrimoni), Clara Santiveri (Consorci Leader Baix Camp-Priorat), Isabel Vilà (Priorat
Enoturisme), Joaquima (Prioritat) i Ricard Massip (Associació Oleïcultors)
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1. Validació membres Fòrum Permanent

SECTORS
empreses d'activitat/guiatge
allotjaments:
cases rurals

NOMBRE
MEMBRES
5
12
10

alberg

1

càmping

1

restauració

5

allotj+rest+activitats

1

enoturisme:

10

cellers

7

cooperatives

1

associació Priorat Enoturisme

1

CI castell del Vi

1

museus

1

oli (productor)

1

pagesos

4

associacions

5

veïns

9

altres

11

administració

11

ajuntaments

7

consorcis

1

consell comarcal

1

sstt Generalitat

2

TOTAL:
Nota: llistat d'agents a data 19 de
març

75

Després d’analitzar el llistat dels membres del Fòrum Permanent, es troba a faltar
representació d’alguns recursos turístics patrimonials (com la Cartoixa d’Escaladei), així com
d’altres agents del Baix Priorat així com associacions, com per exemple la de caçadors.
Es comenta la necessitat de disposar d’un espai web que aglutini tota la informació del procés
de la CETS (actes, documents complementaris, l’enquesta, llistat de membres, etc.). El Parc
Natural comenta la impossibilitat d’habilitar un espai d’aquest tipus al seu web. El Consell
Comarcal, no obstant, proposa facilitar-lo.
De forma complementària es considera convenient que tots els agents del Grup de Treball
disposin d’un banner de la CETS, que permeti redirigir els usuaris a l’espai web que
proporcionarà el consell comarcal.
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Jaume Salvat informa que el diumenge 22 farà una xerrada a Els Guiamets on presentarà el
projecte d’adhesió a la CETS i es recomanarà la participació al Fòrum. S’entregaran fitxes.
Acords:
−
−

−
−
−

−
−
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Olga Soler enviarà mail a Magda Gassó per demanar participació de l’equip tècnic de la
Cartoixa d’Escaladei Scala Dei
Josep Mª Coll s’informarà sobre la possibilitat d’utilitzar el web del consell comarcal
com a plataforma del CETS (on penjar actes, fotografies, documents relacionats amb el
procés, etc.).
o Acció confirmada
Montserrat Balcells, a través del servei informàtic de la Diputació es proposa per a
elaborar el banner. El PN li facilitarà els logos per a la seva creació.
Els agents del Grup de Treball es comprometen a col·locar el banner en els seus webs
una vegada aquest estigui creat.
S’acorda fer un darrer esforç per part dels membres del Grup de Treball per acabar de
contactar amb els agents que falten i donar així per constituït el Fòrum Permanent.
Alguns dels agents que caldria incorporar al Fòrum serien el Gerard Pons de l’Escola
d’Enologia o el Joan Asens.
El PN facilitarà els contactes fets fins ara amb els agents del territori a la URV
o Acció realitzada
Una vegada aquests membres estiguin incorporats al Fòrum Permanent el Parc
Científic/URV enviarà una carta de benvinguda, explicant el significat de formar part
d’aquesta entitat i concretant quines implicacions comporta (nombre aproximat de
reunions l’any, temes principals, data de finalització del projecte, etc.)
Validació definitiva de l'enquesta

Es repassa el contingut de l’enquesta i es debaten una a una les qüestions que es plantegen.
Acords
−
−
−
−
−
−

3

Queda eliminada la primera part de l’enquesta
Es tracten temes de format
Es tornen a redactar algunes de les preguntes per a que siguin més entenedores per
tots els agents
La URV enviarà un mail conjunt el dilluns 23 que s’utilitzarà com a canal per a que els
membres del Grup de Treball puguin fer les aportacions que considerin de l’enquesta.
o Acció realitzada
El dimecres 25 es donarà per tancada. A partir del dimecres es reformularà l’enquesta
amb les aportacions rebudes i es treballarà en el format digital. S’inicia el procés per
enviar l’enquesta.
S’acorda que l’enquesta s’enviarà a tots els membres del Fòrum Permanent en dos
formats (Google formularis i word), amb l’objectiu que tothom pugui realitzar
l’enquesta.
Concreció de la metodologia de treball del Fòrum Permanent

S’acorda treballar en comissions temàtiques. De moment es descarta seleccionar un delegat de
cada comissió.
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Metodologia de la Diagnosi

El Jaume Bages ha fet arribar al consell comarcal la Diagnosi.
Acords:
−
−

−

El consell comarcal ha de facilitar la diagnosi a la URV o al PN
El PN enviarà les memòries del PN a la URV
o Acció realitzada
El PN facilitarà diagnosis d’altres parcs d’Espanya a la URV
o Acció realitzada
La URV treballarà la diagnosi, tenint en compte les memòries del PN, així com d’altres
entitats de referència (Consorci de la Serra de Llaberia, Consell Comarcal, etc.)
El termini per tenir el primer esborrany de la diagnosi es fixa per finals d’abril.
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Altres temes

−
−

Roser Vernet explica la jornada del dia 14 d’abril, on es realitzarà una presentació de la
candidatura del Priorat per la UNESCO. Es demana la participació del PN en aquest acte com a
moderador. Es comenta també que les conclusions de l’acte han de formar part de la diagnosi.
Es manté la data del 20 d’abril per a la convocatòria de la primera reunió del Fòrum
Permanent. La data definitiva anirà en funció del treball realitzat fins al moment, ja que la
dificultat per tancar l’enquesta i la validació de resultats fa difícil poder mantenir aquest
compromís.
Es clou la sessió després de repassar les tasques compromeses en aquesta reunió.

