CETS Montseny
Reunió del Grup de Treball
24.04.2018

DATA

24.04.2018

LLOC

Oficina del Parc. Masia Mariona

HORA

10:00h a 13:00h

MOTIU

Reunió Grup de Treball CETS

DOCUMENT

Acta de la reunió

DOCUMENTACIÓ PRÈVIA:

Actuacions

PA

CETS

Montseny

per

entitats_2018
ORDRE DEL DIA:
•

Revisió de les accions CETS previstes aquest 2018

•

Altres accions/projectes previstes per aquest 2018 i el seu encaix amb la CETS

•

Torn obert de paraules

ACORDS PRESOS:
o

S’acorda que es pensarà en la millor manera de fer la comunicació als municipis que han
incomplert amb els requisits d’implicació amb la CETS aprovats en Fòrum Permanent i es
mantindrà una reunió amb els municipis que últimament han tingut una participació irregular.

o

S’acorda millorar la comunicació de la CETS a partir de:
•

Millorar la informació de la CETS des de cada entitat membre i publicar accions sempre
que sigui possible

•

Compartir accions de comunicació publicades

•

Proposar en la Xarxa CETS CAT el fet de disposar d’una eina comuna per a la publicació
de notícies relacionades amb la CETS i definició d’una etiqueta comuna per utilitzar en
comunicacions CETS

•

Comunicar en proper Consell Coordinador l’estat de participació dels municipis amb la
CETS i suggerir l’ús del logo de la CETS i de Reserva de la Biosfera en les seves eines
comunicatives.

•

Millorar comunicació entre Parc i empreses adherides a CETS incloent-les en algun canal
de distribució de la informació rellevant.

•

Revisar la idoneïtat de l’estructura i continguts de la web de referència del turisme
sostenible al Montseny.

o

S’acorda tractar amb Europarc España la proposta de canvi de calendari pel procés
d’adhesió/renovació d’empreses així com la gestió de canvis d’empreses.

o

S’acorda treballar el tema de fires locals durant el segon semestre de l’any.

o

S’acorda que la propera reunió serà el dimarts 12 de juny.

ASSISTEIXEN: 16
EXCUSEN: 1

Assistència tècnica: REPTE TERRITORIAL, SL

