MANIFEST DE COMPROMÍS DELS MUNICIPIS AMB LA CARTA EUROPEA DE TURISME
SOSTENIBLE AL GARRAF, OLÈRDOLA I FOIX
Durant l’any 2016 el territori del Garraf, Olèrdola i Foix (els 13 municipis que integren aquests
espais protegits així com el municipi de Cubelles) varen dur a terme el procés participatiu i de
treball que va permetre obtenir el reconeixement per part de la Federació Europarc com a espai
que treballa per al turisme sostenible. Aquest reconeixement es concreta en l’atorgament de la
Carta Europea de Turisme Sostenible al període 2017 -2021 i en la implantació del Programa
d’Actuacions, per aquest mateix període, que inclou 32 accions estructurades en les següents
línies de treball:
1.1 Disminuir l’impacte ambiental de l’activitat humana en el litoral i les platges i en els espais
protegits
1.2 Sistematització de la informació existent sobre el territori
2.1 Fomentar la implicació de la indústria turística en la conservació del patrimoni natural i
cultural
2.2 Coordinar i potenciar les activitats que incideixen en la conservació dels valors naturals i
culturals
3.1 Millorar la recollida selectiva en l’àmbit CETS
3.2 Adoptar instruments de control, seguiment i reducció d’emissions
4.1 Identificar, coordinar i comunicar l’oferta turística del territori vinculada als espais protegits
segons necessitats i perfils de visitants
5.1 Assegurar la presència dels espais naturals i culturals en els materials d’informació i
reforçar-ne un missatge positiu i que generi empatia
6.1 Proporcionar espais oberts i plurals de debat i treball en l’àmbit CETS
7.1 Facilitar la presència de productes i serveis locals en les empreses turístiques
8.1 Identificar les necessitats formatives i oferir formació als agents participants en la CETS,
especialment a empreses turístiques
9.1 Crear un sistema de tractament conjunt de la informació que tenen els espais protegits de
l’àmbit CETS sobre l’impacte del turisme en el medi, l’economia i la població
10.1 Comunicar la CETS i els seus resultats

Coneixedor/a d’aquestes línies de treball, en/na ...................................................., amb
NIF………… i en representació de l’Ajuntament de .................................... en qualitat de
(alcalde/ssa, regidor/a)

MANIFESTA

Que coneix els principis de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) en els espais
protegits europeus i el procés de treball que s’està duent a terme al Garraf, Olèrdola i Foix per
tal d’implantar-los a partir de les línies de treball esmentades.

Que es compromet a aprovar, en el Ple del municipi al que representa, una moció de suport a
la CETS que reculli el compromís de:


Assistir a les sessions del Fòrum Permanent de la CETS, previstes amb una freqüència
no superior a 2 trobades anuals durant els anys 2019 i 2020 i amb una freqüència no
superior a 5 trobades anuals durant l’any 2021 durant el qual es preparà la candidatura
per a la renovació de la CETS.



Assistir a les sessions del Grup de treball, previstes amb una freqüència no superior a 4
trobades anuals (NOMÉS PER A ENTITATS MEMBRES DEL GRUP DE TREBALL).



Participar activament en la implantació del Programa d’Actuacions.



Donar a conèixer els principis de la CETS i l’estratègia per a l’impuls de la sostenibilitat
en el turisme vigent en l’àmbit del Garraf, Olèrdola i Foix que gaudeix del
reconeixement de la Federació Europarc, especialment a les empreses turístiques del
seu municipi i als professionals del sector.

I perquè així consti, signa aquest document.............a 6 de febrer del 2019.

.

