Acta 2n Fòrum Permanent per la implementació de la Carta Europea de
Turisme Sostenible als Parcs del Garraf, Olèrdola i Foix
6 de febrer de 2019, Museu de Gavà
Assistència
Agnès Manchón, suport a l’ús públic dels Parcs del Garraf, Olèrdola i Foix
Albert Massana, Ajuntament de Gavà
Andreu Clemente, Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Antonio Marin, Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Aurora Carbonell, Regidora de Turisme de Sitges
Carles Garcia Guinda, Ajuntament de Vilanova i al Geltrú
Cristina Crespo, estudiant
Daniel Pons, Tècnic de conservació del Parc Garraf i Olèrdola
Eduard Piera, Ajuntament de Gavà
Eva Galera, Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Francisco Reston, particular
Gaetano Corrias, Comune Nuoro Sardegna
Gemma Roset, tècnica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Inma Laborda, Ajuntament de Cubelles
Irina Miranda, Node Garraf
Isabel Junquera, Repte Territorial S.L
Jordi Mas, Ajuntament de Sitges
Josep Antoni Herrera, Ajuntament de Vilanova i IEP
Josep Maria Calaf, Tècnic de medi ambient de Santa Margarida i els Monjos
Josep Maria Tillo, Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls
Josep Melero, XPN
Judith Albors, CEM
Laura Halminen, Saneseco
Laura Valdivia, Poxais
Liberto Mas, Ajuntament de Begues
Marc Segura, Club Nàutic Garraf
Mónica Zambrana, Ajuntament de Gavà
Pau Mundó, Director del Parc del Foix
Ramón Castellano, Ajuntament de Gavà
Rat Cabré, Tècnica de territori del Parc Garraf i Olèrdola
Ruth Mañas, Ajuntament de Castelldefels
Santi Llacuna, Director dels Parcs del Garraf i Olèrdola
Sara Gascón, Agrupació per a la protecció de Medi Ambient del Garraf (APMA)
Silvia Villalta, Ajuntament d’Olivella
Sofia Paricio, Cap d’unitat d’ús públic i conservació dels Parcs del Garraf, Olèrdola i Foix.
Teresa Vidal, Consorci dels Colls i Miralpeix
Vanessa Mas, Turisme de la Diputació de Barcelona
Virginia Vargas, Ajuntament de Gavà
Xavi Arrojo, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Xavier Font, Cap de l’Oficina Tècnica de Turisme de la DIBA
Xavier Roget, Cap de la direcció territorial
Yolanda Asensio, Tècnica de desenvolupament local de la DIBA

A les 17h, Ramón Castellano, 4t Tinent d'alcalde. President de l'àmbit de Comerç,
Civisme i Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Gavà, dona la benvinguda a l’acte en nom
de l’Ajuntament. Xavier Roget, cap de la Unitat Territorial Occidental dona la benvinguda en
nom de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.
Isabel Junquera, de l’empresa Repte Territorial S.L, que fa l’assessoria tècnica de la CETS, dona
la benvinguda a l’acte i inicia citant l’ordre del dia i contextualitzant el projecte.
Recorda que el procés d’adhesió a la CETS es va iniciar el 2016 amb la redacció de la
documentació (Diagnosi, Estratègia i Programa d’Actuacions), al desembre d’aquest mateix
any es va entregar la feina feta a EUROPARC. L’abril del 2017 es va dur a terme l’auditoria, i a
la tardor es va validar finalment l’adhesió dels Parcs a la CETS a través de la resolució del
Comitè d’Avaluació de la CETS; el procés de candidatura va finalitzar amb la recollida del
certificat al Parlament Europeu a Brussel·les el desembre del 2017.
A partir del 2018 s’ha iniciat la implementació del programa d’actuacions que s’ha de treballar
durant el període 2017-2021 i que ascendeix a un total de 32 actuacions.
Durant el període 2017-2018 s’ha realitzat 3 reunions de Grups de treball i un Fòrum
Permanent i s’ha iniciat el treball de 23 actuacions, les previstes pels anys 2017 i 2018.
D’aquestes 23 actuacions, 12 havien d’iniciar-se al 2017 i 11 havien d’iniciar-se al 2018. Atès
que el 2017 no es va poder iniciar la implementació de gran part de les actuacions, el 2018
s’han sumat les actuacions del dos anys i s’ha decidit treballar les 23 actuacions.
D’aquestes 23 actuacions s’han pogut realitzar i completar 5 actuacions (tot i que requereixen
la continuïtat durant els propers anys), 16 han pogut iniciar-se però no s’han completat i 2
actuacions no s’han pogut treballar i s’iniciaran al 2019. Aquestes 2 es sumen a les 7 que
segons els calendari haurien d’iniciar-se al 2019. Per tant, segon els calendari, aquest 2019
s’haurien de treballar 26 actuacions més 5 que s’haurien de mantenir.
Per tal de treballar les actuacions el Grup de treball s’ha organitzat en 4 blocs temàtics, cada
bloc ha treballat unes actuacions concretes i fins hi tot s’han creat subgrups de treball que
pengen dels 4 blocs.
BLOC 1: Gestió i Millora ambiental
BLOC 2: Ús públic
BLOC 3: Interacció sector públic i privat
BLOC 4: Gestió interna
Els Subgrups de treball creats són:
-

Subgrup de tècnics de medi ambient de l’àmbit CETS – BLOC 1
Subgrup de tècnics espais naturals protegits de l'àmbit CETS– BLOC 2
Subgrup de tècnics de medi de turisme comarcal – BLOC 3
Subgrup de tècnics de turisme i informadors de l’àmbit CETS – BLOC 3

A continuació els representats de cada bloc de treball expliquen en quin estat es troben les
actuacions del període 2017-2018 i en citen els resultats aconseguits i els pendents.
BLOC 1 : Gestió i millora ambiental

Santi Llacuna explica que aquest primer bloc es treballen aquelles actuacions més
relacionades amb actuacions medi ambiental i l’equip tècnic està format per biòlegs i
enginyers forestals i ambientals.
Actuació
3.1.1 Preveure
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

Resultat aconseguit
Redacció del document de reducció de
residus. Un cop presentat i aprovat en
un proper Fòrum Permanent (2019)
s’incorporarà en la tramitació dels
informes
Creació de Grup de treball per
treballar la gestió amb objectius
conjunts.
Implicar-se en l’estudi que la
Mancomunitat Penedès-Garraf sobre
la situació actual de la recollida
selectiva i propostes de millora. Es
proposa que en l’estudi es revisi el
problema de la recollida de deixalles a
les àrees de descans de la C-31.

3.2.1 Implantar els
Plans d'Acció per a
l'Energia Sostenible en
l'àmbit CETS

Grup de treball de els tècnics de medi
ambient.

3.2.4 Realitzar un
control i seguiment de
la circulació
motoritzada per les vies
dels Parcs i facilitar
alternatives de
mobilitat sostenible

S’han instal·lat dos comptadors de
vehicles motoritzats (cotxes) i no
motoritzats (bicicletes) als Parcs del
Garraf i Foix.
També s’ha realitzat la primera reunió
per dinamitzar un punt d’informació a
l’estació de la Renfe de poble del
Garraf -Sitges.

3.2.5 Promoure la
revisió i l’aprovació de
les ordenances
municipals relatives a
l'accés al medi natural

Aquesta actuació ha arribat a la Cap
d’Oficina de Parcs Naturals, la qual ens
ha informat de la no viabilitat de la
proposta tal com està formulada
actualment.

Resultat pendent
Pendent de treballar la
part marítima.
Aprovació, incorporació i
difusió del document

Definició i posterior difusió
i implantació de pautes
comunes per a la millora
de la recollida selectiva en
l’àmbit CETS.

Es posa de manifest la
necessitat de donar relleu
al concepte “Accions
d’adaptació al canvi
climàtic” com a pas
següent als PAESC ja que
en alguns municipis ja
s’està implantant.
Obtenció i anàlisi de les
dades registrades en els
comptadors.
Pendent la revisió i la
connexió amb les vies
clicables.
Fer realitat el punt
d’informació del Parc a
l’estació del Garraf.
Nombre d’ajuntaments
que aproven plenàriament
aquesta Ordenança tipus.
Revisió del mapa de “punts
negres”.

BLOC 2: Ús públic
Sofia Paricio explica que el segon bloc està format pels gestors d’ús públic dels espais protegits
de l’àmbit CETS i empreses vinculades directament a les activitats i a la gestió de visitants dins
dels espais protegits.

Actuació
1.1.3 Ordenar l'accés i
les activitats turístiques
als espais naturals
protegits

3.2.2 Sensibilització a
usuaris del sector
nàutic

5.1.3 Elaborar el “Pla
d'educació ambiental
2020”

8.1.1 Realitzar un
sondeig de necessitats
formatives emmarcada
en l'oferta turística del
territori

9.1.1 Definir l’ús
públic" en els espais
protegits de l'àmbit
CETS de manera
consensuada
9.1.2 Crear un espai on
compartir les
informacions entre els
espais naturals
protegits de l'àmbit
CETS

Resultat aconseguit
S’ha iniciat l’elaboració de l’eina
cartogràfica per al Parc del Garraf i
Olèrdola.
El cos dels Agents Rurals està
treballant en el d’Olèrdola.
Ja està elaborat el del Parc del Foix.

Des del CEM s’han fet varies accions
de Participació i Sensibilització
Ambiental al Litoral Garraf per la
Reducció Residus Plàstics.

Reunió amb l’oficina de Parcs Naturals
(XPN) per tirar endavant aquest tema.

Resultat pendent
Acabar el mapa durant el
2019 i treballar-ho de
forma participativa.

Creació d’un grup de
treball de l’entorn marí per
treballar aquestes
actuacions.
Document de bones
pràctiques en el sector
nàutic: eficiència de les
flotes, evitar abocaments,
etc.
Estem a l’espera que es
faci primer un pla
d’educació de tota la XPN i
un cop estigui es farà el de
cada parc. Està pendent
que s’iniciïn les reunions
d’un grup de treball
(GT)que abordarà aquest
tema. Reunió de GT i
elaboració del PEA de la
XPN.

S’ha fet la reunió de coordinació de les
tècniques de turisme comarcals per tal
de posar-nos d’acord en com ha de
ser l’oferta formativa del parc.
S’ha decidit no fer el cens i redactar un
calendari de les accions formatives per
a conèixer l’espai protegit i que
aquesta formació l’integraran dins del
seu programa formatiu.
La formació podrà quedar absorbida
per el projecte PITS/ Biosphere.

Fer arribar a les tècniques
comarcals la formació
2019 per incloure-la en la
seva formació per tal que
esdevingui convalidable.

S’ha creat el Grup de treball dels
espais naturals protegits de l'àmbit
CETS (presencial)

Cal seguir treballant
aquesta actuació.

S’ha creat el Grup de treball dels
espais naturals protegits de l'àmbit
CETS (presencial)

Aconseguir un espai
presencials entre els
diversos espais protegits
per l’intercanvi
d’informacions.

BLOC 3: Interacció sector públic i privat
Agnès Manchón presenta el tercer bloc el qual està format pels tècnics de turisme dels
municipis, comarcals i provincials de l’àmbit CETS, i empreses relacionades amb el turisme dels
municipis.

Actuació
1.1.1 Incorporar a
programes vigents
actors clau del turisme

1.1.2 Ordenar l'accés i
les activitats turístiques
als espais naturals
protegits

5.1.2 Definir un “nou”
model de punts i
centres d'informació

7.1.1 Mantenir i
millorar el programa
"Parc a Taula"

Resultat aconseguit
Reunió entre tècnics comarcals, on es
va arribar a l’acord que tota la
informació i convocatòries de la CETS
les farien arribar elles a la seva base
de dades per augmentar la implicació
d’actors turístics.
El certificat més potent amb el
coexisteix la CETS és el certificat
BIOSPHERE impulsat per Turisme de la
DIBA. S’ha creat el Grup de treball
amb la tècnica de turisme de Turisme
de la DIBA i les tècniques de turisme
comarcals per tal de redactar un
document de convalidacions.
Creació de Grup de coordinació dins
de la XPN per a la definició del nou
model de punts i centres d’informació.
I reunió de coordinació entre els
tècnics i informadors per treballar
aquest nou model.
Es proposa el desenvolupament de
productes de turisme gastronòmic en
coordinació amb turisme de DIBA i els
deferents consorcis de turisme:
“Experiències i Activitats Parc a taula”
Posada en valor de productes
singulars “ Àpats temàtics “
Premis Parc a taula.
Promoció de la gastronomia
saludable, en col·laboració amb la
Fundació Alícia.
Participació en Fires professionals:
Àpat, Alimentaria, Fòrum
Gastronòmic.
Creació i desenvolupament de noves
eines de comunicació. Nou portal Web
responsive.
Col·laboració en la recuperació
d’espècies singulars: Espigalls del
Garraf.
Col·laboració i sinèrgies en programes
de formació i informació

Resultat pendent
Comprovar que en el
proper FP ha augmentat la
presencia de noves
empreses turístiques (om
les del Biosphere)
Durant el 2019 haurem de
treballar conjuntament la
identificació d’accions
comunes (tant en
certificacions de territori
com d’empreses) i
transmetre-ho als agents
de l’àmbit CETS.
Seguir treballar per
millorar la coordinació i el
servei d’informació al
visitant

Seguir treballant per
millorar el projecte

BLOC 4: Actuacions de gestió interna
Les actuacions de darrer bloc són de treball intern pels mateixos impulsors i gestors de la CETS
per tant són actuacions realitzades per l’equip d’ús públic dels parcs, la secretaria tècnica de la
CETS i l’empresa de suport a la CETS als Parcs del Garraf, Olèrdola i Foix – REPTE TERRITORIAL
S.L.
4.1.2 Incorporar la informació als mitjans i canals digitals
6.1.1 Mantenir el fòrum permanent
6.1.2 Revisar anualment la tipologia de membres del fòrum Permanent
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 y Foix
Totes les actuacions s’ha complert excepte la 6.1.2 que queda pendent per l’any vinent.

Un cop presentades les actuacions que han treballat els diferents grups de treball, Pau
Mundó, director del Parc del Foix fa la presentació per fer la entrega per part dels
representants dels Ajuntaments del Manifest de compromís amb la CETS, document que des
dels Parcs es va facilitar als Ajuntaments i que recull el compromís d’aprovar el suport a la CETS
en els plens dels Ajuntaments. Aquests compromisos o mocions, un cop aprovats/Des, seran
tramesos pels ajuntaments als Parcs.
.
Fan entrega del Manifest de Compromís:
-

Liberto Mas, Tècnica de Medi Ambient de Begues
Ramón Castellano, Regidor de comerç, civisme i promoció d ela ciutat de L’Ajuntament
de Gavà.
Aurora Carbonell, Regidora de turisme de l’Ajuntament de Sitges.
Gemma Roset, Tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Silvia Villalta, tècnica de turisme d’Olivella.
Josep Maria Tillo, Alcalde d’Olesa de Bonesvalls.
Andreu Clemente, Regidor de medi ambient de l’Ajuntament de Santa Margarida i els
Monjos
Imma Laborda, tècnica de turisme de Cubelles.

Els ajuntaments de Sant Pere de Ribes, Canyelles i Castellet i al Gornal excusen la seva
presència però ens envien el Manifest de compromís firmat.
Els ajuntaments d’Olèrdola i d’Avinyonet no han firmat el manifest.
El proper pas és convocar una nova reunió de Grup de treball per seguir treballant les
actuacions iniciades i començar amb les que s’incorporen. Els grups de treball estan oberts i
des de l’equip gestor dels Parc convidem a tothom que tingui interès en sumar-se al grup de
treball.
No hi ha cap pregunta en el torn obert de paraula. La reunió finalitza a les 18.45.

