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murs de pedra seca a Can Grau
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5. Diputació de Barcelona. Itinerari del Parc del Garraf.
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ESTRATÈGIA DE LA CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE AL GARRAF,
OLÈRDOLA I FOIX
Aprovada pel Fòrum Permanent de la CETS el 21 d’abril de 2016 a Castelldefels

1. ESTRATÈGIA
Per a la plena implantació dels 5 Principis de la Carta Europea de Turisme Sostenible i
l’assoliment dels 10 Temes Clau, el Fòrum Permanent, a partir de la proposta tècnica del Grup
de Treball, aprova i assumeix la següent Estratègia per als propers 5 anys:

CONSERVAR ELS RECURSOS DEL TERRITORI I DISMINUIR L’IMPACTE AMBIENTAL DE
L’ACTIVITAT TURÍSTICA a partir de:
o

Aplicar instruments vigents en el territori: ordenances municipals, PAES, etc. i aprovarne de nous únicament quan l’aplicació dels vigents no sigui eficaç

o

Sensibilitzar, informar i formar per assolir la conscienciació de visitants, ciutadania,
empresa i administració turística de l’àmbit CETS

MILLORAR LA GESTIÓ DE L’ACTIVITAT TURÍSTICA EN L’ÀMBIT CETS a partir de:
o

Utilitzar la documentació i treballs existents per tal de compatibilitzar l’activitat turística i
la fragilitat del medi

o

Identificar l’oferta d’activitats vinculades als espais protegits i posterior comunicació
coordinada i ordenada

o

Identificar les eines de comunicació i informació existents per tal d’adequar-les al perfil
de visitant actual i potencial
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2. RELACIÓ D’ACTUACIONS
CONSERVAR ELS RECURSOS DEL TERRITORI I DISMINUIR L’IMPACTE AMBIENTAL DE
L’ACTIVITAT TURÍSTICA a partir de:
o

Aplicar instruments vigents en el territori: ordenances municipals, PAES, etc. i aprovarne de nous únicament quan l’aplicació dels vigents no sigui eficaç
Accions:
1.1.2 Identificar accions comunes en programes i certificacions del territori que aborden
la sostenibilitat en el turisme
1.1.3 Ordenar l’accés i les activitats turístiques als espais naturals protegits
2.1.2 Analitzar els usos actuals de la taxa turística i articular-ne una repercussió en els
espais naturals
3.1.1 Incorporar sistemes de recollida selectiva en la realització d’activitats en els
espais naturals
3.1.2 Millorar la recollida selectiva en les zones urbanes i periurbanes dels municipis de
l’àmbit CETS
3.2.1 Implantar els Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima en l’àmbit CETS
3.2.5 Promoure la revisió i aprovació d’ordenances municipals relatives a l’accés al
medi natural

o

Sensibilitzar, informar i formar per assolir la conscienciació de visitants, ciutadania,
empresa i administració turística de l’àmbit CETS
Accions:
1.1.1 Incorporar a programes vigents actors clau del turisme
2.1.1 Crear eines d’informació dels valors dels espais naturals i de la seva conservació
2.1.3 Crear un reconeixement per a empreses turístiques implicades en la conservació
3.2.2 Sensibilització a usuaris del sector nàutic i marítim
6.1.1 Mantenir el Fòrum Permanent
6.1.2 Revisar anualment la tipologia de membres del Fòrum Permanent
8.1.1 Realitzar un sondeig de necessitats formatives emmarcada en l’oferta turística del
territori
8.1.2 Realitzar un Pla de Formació de la CETS

MILLORAR LA GESTIÓ DE L’ACTIVITAT TURÍSTICA EN L’ÀMBIT CETS a partir de:
o

Utilitzar la documentació i treballs existents per tal de compatibilitzar l’activitat turística i
la fragilitat del medi
Accions:
1.2.1 Identificar els recursos turístics de l’àmbit CETS
3.2.4 Realitzar un control i seguiment de la circulació motoritzada per les vies dels
Parcs i facilitar alternatives de mobilitat sostenible
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4.1.1 Identificar el nombre i perfil d’usuari que accedeix a cada sector de l’àmbit CETS i
les seves necessitats
9.1.1 Consensuar un concepte d”ús públic” en els espais protegits de l’àmbit CETS
9.1.2 Crear un espai on compartir les informacions entre els espais naturals protegits
de l’àmbit CETS
10.1.1 Consolidar el Grup de Treball
10.1.2 Elaborar una memòria anual amb els resultats del treball de la CETS
10.1.3 Participar en els espais de treball de la CETS més enllà del Garraf, Olèrdola i
Foix
10.1.4 Definir i implantar un procés de renovació de la CETS

o

Identificar l’oferta d’activitats vinculades als espais protegits i posterior comunicació
coordinada i ordenada
Accions:
2.2.1 Crear un espai de coordinació entre entitats de conservació actives,
administracions i empreses turístiques
5.1.3 Elaborar el “Pla d’educació ambiental 2020”
7.1.1 Mantenir i millorar el Programa “Parc a Taula”
7.1.2 Adherir empreses turístiques a la CETS (Fase II)

o

Identificar les eines de comunicació i informació existents per tal d’adequar-les al perfil
de visitant actual i potencial
Accions:
3.2.3 Millorar la informació a establiments turístics relativa a la xarxa pública de
transport per accedir als espais naturals i litorals
4.1.2 Incorporar la informació als mitjans i canals digitals
5.1.1 Realitzar un Pla de Comunicació de la CETS
5.1.2 Definir un “nou” model de punts i centres d’informació
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