FP CETS Montseny
15.07.2020

ACTA DEL FÒRUM PERMANENT DE LA CETS AL MONTSENY
DATA: 15.07.2020
ESPAI: Reunió virtual via Zoom
HORA: 18.00h a 19.15h
OBJECTIUS: Treball iniciat al 2020 i renovació CETS Montseny
ORDRE DEL DIA I DESENVOLUPAMENT DE LA JORNADA
1. Benvinguda
2. Estat actual CETS Montseny. Estat accions en curs
3. Procés renovació CETS Montseny
4. Temes clau i principis CETS
5. Metodologia de treball per l’estratègia
6. Propers passos
7. Torn obert de paraula
ASSISTENTS:
57 persones en representació de:


35 administracions i/o entitats (públiques, privades o mixtes)



20 empreses i activitats del sector turístic o empreses locals

S’annexa llistat d’assistents i excusats_Annex-1

1. Benvinguda
Lluís Martínez, director del Parc Natural del Montseny obra la sessió del 24è Fòrum Permanent
de la CETS al Montseny, donant la benvinguda als assistents. Seguidament, Eva Freixas, de
REPTE TERRITORIAL, secretaria tècnica de la CETS al Montseny, inicia la sessió.

2. Estat actual CETS Montseny. Estat accions en curs
S’informa que la memòria CETS 2019 es tancarà i publicarà properament.
Es destaca el grau de desenvolupament de les actuacions del Programa d’Actuacions del
Montseny previst el 2019 i que és el següent:

10%

35%

55%

Realitzades
Iniciades
No realitzades
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Es comenta també que el primer trimestre de 2020 es van iniciar algunes de les actuacions
pendents donant continuïtat al Programa d’Actuacions, però degut a la crisi sanitària provocada
per la Covid-19, la majoria de les actuacions iniciades van quedar aturades.
Finalment s’informa breument de l’estat de les actuacions en curs:
 Actuacions de seguiment i coordinació de la carta
El passat 8 de juliol de 2020 va tenir lloc la primera reunió del Grup de Treball del 2020 que va
treballar per preparar el Fòrum Permanent convocat el 15 de juliol de 2020 en format online i
per continuar el treball per la renovació de la CETS al Montseny pel període 2021-2025.
Paral·lelament s’ha treballat en la redacció i tancament de la Memòria anual 2019
 Actuacions de Comunicació
El mes de març es va realitzar una petició via correu electrònic als municipis de l’àmbit CETS
Montseny per identificar la persona interlocutora de cadascun d’ells com a representants durant
el procés de renovació i en els espais de treball de la CETS.
Es destaca també que durant aquest primer semestre de l’any s’ha fet arribar informació
d’interès als membres del Fòrum Permanent amb l’enviament de mails. La informació facilitada
ha estat relativa a formació online, convocatòries d’ajuts del sector i mesures de seguretat
COVID 19
 Actuacions del Grup de Treball d’Empreses
El passat 14 de gener de 2020 es va reunir el Grup de Treball d’Empreses on es van iniciar el
treball de les següents accions:
o Actuació 28. Estudi inicial de propostes per establir mecanismes d’implicació
voluntària pel manteniment de l’entorn i del paisatge: 3 empreses han presentat
proposta de les quals més endavant caldrà decidir conjuntament quina es considera
més idònia per tirar endavant i com desenvolupar-la.
o Actuació 29. Implantació d’un sistema de recollida de dades sobre nombre de
visitants i usuaris i clients de serveis turístics adherits a la CETS . Es va facilitar una
nova plantilla pel recull estandarditzat de dades que des del Parc es va la recepció i
seguiment de la informació facilitada.
o Actuació 37. Inventari de productes turístics actuals responsables, accessibles i
d’ecoturisme: S’ha realitzat mitjançant formulari Google Forms el recull de la
informació relativa a productes i serveis que ofereixen les empreses adherides a la
CETS Montseny. El proper pas serà preveure la utilitat d’aquest inventari per les
empreses (possibles cooperacions), i valorar la realització d’un catàleg de productes.

3. Procés renovació CETS Montseny
Donada la situació produïda per la Covid 19 es va demanar una pròrroga del termini d’entrega
del dossier de renovació de la CETS Montseny per el període 2021-2025 que es fixava a 15 de
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desembre de 2020. Des de la Federació Europarc es va aprovar aquesta pròrroga per a què
tots els espais naturals que es trobin en procés de renovació puguin entregar la documentació
necessària amb suficient temps per preparar-la. La data límit que es va fixar és l’1 de març de
2021.
Donada aquesta situació, el cronograma del procés de renovació i pauta de treball s’han
adaptat a la situació actual.

Cal destacar dues dates ja programades pels espais de treball de la CETS:
 23.09.2020, dia pendent de confirmar – Grup de Treball CETS
 15.10.2020 – Fòrum Permanent CETS
Miquel Àngel Villamuera, de l’ajuntament de Sant Pere Vilamajor demana si és possible
canviar les dates en les que estan programades els espais de treball de la CETS. Per tema
d’agenda, la persona interlocutora de la CETS a Sant Pere Vilamajor no pot assistir a les
reunions que s’escauen en dimecres. Per tant, s’acorda que les reunions es programaran en
dimarts o en dijous.
(en el moment de redactar la reunió es confirma que la data prevista per la Grup de treball
serà el dia 29.09.2020)
Es comunica que per la renovació caldrà revisar l’àmbit CETS en el que s’incorporaran varis
canvis:
 Incorporació dels municipis de Taradell i Sant Antoni de Vilamajor. Des del Parc se’ls
informarà que cal que enviïn una petició formal conforme es volen incorporar a l’àmbit
CETS.
 Per contra, els municipis de Centelles i Espinelves quedaran fora de l’àmbit CETS degut
a l’incompliment del criteri de permanència aprovat pel Fòrum Permanent en el que
s’indica que és indispensable assistir a mínim un 50% dels Fòrums Permanents
convocats durant l’any.
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4. Temes clau i principis CETS
Donada la situació actual creada per la Covid-19 s’ha plantejat una proposta de treball
alternativa a les reunions presencials. Substituint el treball presencial en grups per un
qüestionari online de Google Forms per definir les línies estratègiques i de treball del nou
període de la CETS Montseny 2021-2025.
Per donar resposta aquest qüestionari es recomana tenir en compte els principis i temes claus
de la CETS, que la Federació Europarc va reformular el 2017:
5 principis de la CETS
1. Donar prioritat a la protecció
2. Contribuir al desenvolupament sostenible
3. Involucrar totes les parts interessades
4. Planificar el turisme sostenible d’una manera efectiva
5. Perseguir la millora contínua
10 temes clau de la CETS
1. Protecció de paisatges valuosos, la diversitat biològica i el patrimoni cultural
2. Suport a la conservació a través del turisme
3. Reducció de l’empremta de carboni, la contaminació i el malbaratament de recursos
4. Proporcionar a tots els visitants accés segur, instal·lacions de qualitat i experiències
especials en l’espai natural protegit
5. Comunicacions efectives sobre l’espai per als visitants
6. Garantir la cohesió social
7. Impulsar la prosperitat en la comunitat local
8. Facilitar la formació i el desenvolupament de capacitats
9. Seguiment del rendiment i els efectes del turisme
10. Comunicació d’accions i participació en la Carta

5. Metodologia de treball per l’estratègia
L’objectiu del qüestionari és identificar els primers eixos de treball per definir l’estratègia CETS
Montseny en el període 2021-2025, alhora que adquirir una visió global de fortaleses i debilitats
del territori en les que cal focalitzar-se a partir de la les respostes facilitades pels diferents
agents i població del Montseny.
El qüestionari està format per 10 preguntes dividides en 4 blocs i un apartat de dades bàsiques
sobre l’usuari que respon. Aquest pot ser respost de manera individual o col·lectiva amb altres
participants, a fi i efecte d’enriquir el treball.
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L’enllaç per poder accedir-hi és: https://forms.gle/nu5wgeqy8Kh6G3N37. La data de termini per
respondre al qüestionari és el 15 de setembre.

6. Propers passos
Una vegada arribat el 15 de setembre, la secretaria tècnica de la CETS realitzarà el buidatge
del qüestionari amb les respostes dels membres del Fòrum Permanent. Seguidament, a partir
del buidatge es treballarà un esborrany de l’estratègia CETS Montseny amb el Grup de Treball
en la sessió de setembre.
L’esborrany d’Estratègia CETS Montseny 2021-2025 elaborada pel Grup de Treball es
presentarà al Fòrum Permanent del 15 d’octubre per a la seva discussió i aprovació. A més en
aquest Fòrum Permanent d’octubre es treballarà per a definir les accions a incloure en el
nouPrograma d’Actuacions 2021-2025 partir de l’estratègia ja definida.

7. Torn obert de paraula
Xavier Font posa de manifest el fet que la situació actual generada per la Covid-19 brinda la
possibilitat de posar en valor el territori també pels beneficis que aporta l’espai natural per la
salut.Caldrà tenir molt present el missatge que es vol transmetre, així com tenir-ho en compte
per la planificació de la CETS Montseny 2021-2025 per tal d’evitar conflictes no desitjats al
territori
Es reflexiona en el fet que el Programa d’Actuacions que pugui sorgir per aquest nou període
serà molt diferent al què hauria sigut en una situació normal. Per tant, cal valorar tot allò que
s’ha fet fins ara, què no s’ha aconseguit i quins canvis cal realitzar per aconseguir el model de
turisme que es desitja.
Es debat també entorn la situació actual de l’espai envers els temes que més preocupen, com
la massificació en lloc determinats i usos inadequats dels espais que deriva en conflictes amb
la població. Després del confinament, s’exposa que aquestes situacions

s’han vist més

agreujades. En aquest sentit es destaca la importància de seguir fent pedagogia, explicant al
visitant el motiu per què es fan les coses (tancament d’espais, restriccions d’aforament).
D’entre els temes tractats, sorgeix la inquietud per saber quin és l’estat del Pla de Protecció del
Parc Natural. Lluís Martínez assenyala que el Pla més actualitzat ha quedat en suspensió, però
el Parc no ha quedat desemparat, ja que queda en vigor l’anterior.
Lluís Martínez director del Parc Natural del Montseny conclou la sessió agraint a tothom la seva
participació i en destaca l’elevat nombre d’assistents malgrat celebrar la jornada en format
online i no presencialment com venia sent habitual.
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ANNEX 1: LLISTAT D’ASSISTENTS

Núm. NOM

COGNOMS

Empresa/Organització

1

Aida

Canal

Osona Turisme

2

Albert

Ferrer

Ajuntament Santa Maria Palautordera

3

Anna

Brugué

Ajuntament Sant Hilari Sacalm

4

Anna

Traveria

Espai Montseny i Ajuntament de Viladrau

5

Arnau

Mundet

ZUM SCP i Viladrau Educació

6

Carme

Clopés

ADEMC, SCP i AETM

7

David

Cano

La Morera

8

Dolors

Salgot

Ecogranja Salgot

9

Elisabet

Ros

Parc Natural del Montseny

10

Enric

Rojas

Restaurant Fonda Montseny

11

Ester

Villanueva

Ajuntament Cànoves i Samalús

12

Eva

Freixes

Repte Territorial

13

Evarist

March

Naturwalks

14

Ferran

Martín

APREN

15

Ferran

Teixidó

Ajuntament El Brull

16

Francesc

Rojas

Ajuntament Montseny

17

Francesc Xavier

Muntasell

Ajuntament Santa Maria Palautordera

18

Gemma

Font

Museu Etnològic del Montseny

19

Ignasi

Martínez

Ajuntament Tagamanent i El Bellver La Calma

20

Ivette

Miserachs

Fundació Viver de Bell-lloc. La Tavella i Can Lluís

21

Jaume

Sabé

Hotel Somlom

22

Joan

Pascual

Ajuntament Fogars de Montclús

23

Joana

Barber

Oficina Tècnica de Parcs Naturals, DIBA

24

Jordi

Nogués

Ajuntament Sant Antoni de Vilamajor

25

Jordina

Barba

El Corral del Mataró

26

Josep Maria

Sebastià

EMD Sant Miquel de Balenyà

27

Josep

Melero

Oficina Tècnica de Parcs Naturals, DIBA
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28

Judit

Márquez

Repte Territorial

29

Judit

Sardà

Ajuntament de Tona

30

Laia

Aguilà

Ajuntament de Tagamanent i El talleret del Clot

31

Lluís

Martínez

Parc Natural del Montseny

32

Lluís

Velasco

Parc Natural del Montseny

33

Lourdes

Correa

Ajuntament de Sant Celoni

34

Margarida

Planas

Aula d'entorn rural Can Turró

35

Maria

Barrachina

Reserva de la Biosfera del Montseny

36

Mercè

Cabanas

Ajuntament Taradell

37

Miquel Àngel

Villamuera

Ajuntament Sant Pere de Vilamajor

38

Montserrat

Sayós

Ajuntament Balenyà

39

Nacho

López

EduCA Viladrau

40

Narcís

Vicens

Parc Natural del Montseny, DdGi

41

Núria

Hernández

Ajuntament de La Garriga

42

Núria

Masnou

Ajuntament de Montseny

43

Núria

Rivera

Ajuntament de Seva

44

Olga

Moreno

Ajuntament de Tona

45

Pere

Garriga

Ajuntament d’Arbúcies

46

Rafel

Catafal

Associació de Propietaris del Montseny

47

Ramon

Garcia

Ajuntament de Figaró-Montmany

48

Raquel

Roger

Alberg rural Casanova de Sant Miquel

49

Sam

Torres

Ajuntament de Breda i Restaurant El Romaní de
Breda

50

Sandra

Rodà

Consell Comarcal Vallès Oriental

51

Sílvia

Arau

Associació d’Empresaris Turístics del Montseny

52

Susanna

Solé

Ajuntament d'Arbúcies

53

Teresa

Padrós

Can Riera de Ciuret

54

Toni

Arrizabalaga

Museu de Granollers

55

Xavier

Font

Oficina Tècnica de Turisme, DIBA

56

Xavier

Saborit

El Corral del Mataró

57

Aurora

Casadellà
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Núm. Excusats
1

Carlos

Sopeña

Fundació Viver de Bell-lloc. La Tavella i Can Lluís

2

Laia

Alonso

El Polell

3

Neus

Calam

Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera

4

Patrici

Cros

Ajuntament de Riells i Viabrea

5

Pau

Nieto

El Polell

6

Pep

Gesti

Consell Comarcal La Selva

7

Vanesa

Mas

Oficina Tècnica de Turisme, DIBA
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