
 

 

 

ACTA REUNIÓ EQUIP MOTOR 

 

Equip Motor 14.11.2022, Centre Cívic de Bellcaire,9:15h 

ORDRE DEL DIA: 

! Ronda de novetat 

! Planificació Equip Motor 2023 

! Organització del Fòrum Permanent de desembre 

! Gestió de la comunicació conjunta d’esdeveniments locals 

 

RONDA DE NOVETATS 

Carme Sanchiz, AODL conveni 8 municipis 

Assisteix a La jornada “L’assignació de l’IBI a iniciatives de conservació de la natura: com aplicar-

ho i casos d’èxit”, organitzada per la Fundació Emys i la Xarxa per a la conservació de la Natura.  

Allà es va explicar com assignar un % de l’IBI recaptat a iniciatives de conservació a través 

d’associacions locals. La Carme s’ofereix per explicar-ho en detall a aquell municipi que estigui 

interessat en la iniciativa.  

 

Eva Sans, Cercle Català d’Historia 

Informa que aquesta setmana hi haurà una Moció parlamentaria per a la protecció dels edificis de 

Radio Liberty després de la declaració de l’espai com a BCIL. La moció la porta el PSOE al Congrés.  

 

Marta Vilavedra, Tècnica de Turisme Ajuntament de Torroella de Montgrí - l’Estartit 

Es presenta com a cas de bones practiques en el marc de Green Destinations la iniciativa del Parc 

a l’Escola. Hem quedat com a finalistes dins de les 100 millors pràctiques.  

 

Jordi Bras, Tècnic de Medi Ambient de Torroella de Montgrí 

S’inicia al 2023 la Comunitat Local Energètica. Destinada a l’autoconsum energètic. Els veïns que 

es vulguin acollir rebran 1kw d’energia verda creada de forma sostenible a través de plaques solars 



 

 

instal·lades a la zona de l’Espai Ter. El radi aprovat d’aquestes comunitats és 1km però ara la 

Generalitat vol aprovar una ampliació a 2km.  

 

Ara Garcia, PNMMBT 

El projecte Sèpia s’ha presentat als Star Awards d’Europarc, premis a les millors iniciatives en 

sostenibilitat d’empreses CETS. Ha guanyat en la categoria “Millor projecte Innovador” 

 

PLANIFICACIÓ EQUIP MOTOR 2023 

S’aprova mantenir les reunions els dilluns de 9,15h a 11.15h al Centre Cívic de Bellcaire.  

S’acorda realitzar les reunions bimensuals i l’ultim dilluns de mes. Per tant, el calendari previst pel 

2023 serà: 

Gener: 23.01.2023 (és el penúltim dilluns però s’avança per tancar el Fòrum ) 

Març: 27.03.2023 

Maig: 29.05.2023 

Juliol: 31.07.2023 (a reconfirmar) 

Setembre: 25.09.2023 

Novembre: 27.11.2023 

 

ORGANITZACIÓ DEL FÒRUM PERMANENT 

El Fòrum Permanent de la CETS és el màxim òrgan de governança i l’espai participatiu de diàleg i 

presa de decisions de tots els agents implicats en la CETS, o interessats en el desenvolupament 

d’un turisme sostenible. Està obert a la ciutadania i ha de servir per cohesionar el territori, donar 

visibilitat a les iniciatives més rellevants i dinamitzar actuacions per a un desenvolupament 

sostenible del territori.  

Es planifica dins el pla de treball de l’Equip Motor amb la idea de donar un nou enfocament als 

Fòrums Permanents de la CETS per fer-los més participatius, on es doni veu i protagonisme als 

actors del territori. 

 

 

 

 



 

 

Propostes: 

! Intentar fer 2 Fòrums Permanent anuals: 

 Gener. Objectiu: Balanç anual 

 Juny. Objectiu: Posar en valor les empreses CETS i novetats de temporada 

! Reforçar la comunicació del Fòrum a partir de notes de premsa si aconseguim que el contingut 

sigui diferencial i suficientment atractiu 

! Ampliar temes (més enllà de la CETS) per no centrar-ho en turisme  

! A banda del nom oficial de “Fòrum Permanent de la Carta Europea de Turisme Sostenible” 

afegir un títol atractiu a la sessió com “Desenvolupament Sostenible del Territori” 

 

Acords: 

! Data: Divendres 27.01.2023. Però No hi ha disponibilitat al Museu, aviat us proposarem nova 

data 

! Enviar un “Save the Date” i una crida a la participació a partir de presentació d’iniciatives  

! Propostes de temes a presentar i participants: 

Iniciativa a presentar  Presentador 

Estructura de governança CETS. l’Equip Motor  Toni  

Conveni dels 8 municipis del Parc. Principals resultats Carme Sanchiz 

Mobilitat sostenible. Projecte Pilot engegat Josep Capellà 

Itinerari accessible de la Pletera, art i natura  PNMMBT 

Estratègia de Turisme Sostenible. Principals Resultats PNMMBT 

Territori Parc, l’associació privada d’empreses adherides a la CETS  

Projecte Sèpia. Premi Star Awards Europarc al projecte més innovador + 
Producte La Pesca Artesanal de l’Estartit 

Boris Weitzman 

Empreses i Oficines de Turisme. Accions de promoció conjunta  

Productes Fets al Parc. Oli del Montgrí Nuria Pedrigolet 

Inventari de Patrimoni Cultural del Parc Gerard Cruset 

 



 

 

! Fer una sessió online per organitzar programa i continguts entre el 15 i el 20 de desembre amb 

els actors implicats en la presentació d’iniciatives 

 

 

GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ CONJUNTA D’ESDEVENIMENTS LOCALS 

Amb l’objectiu de millorar la gestió de la comunicació dels esdeveniments més rellevants 

organitzats pels diferents agents CETS (municipis, empreses adherides, etc…), i alhora poder 

planificar accions de dinamització de l’esdeveniment organitzades pel Parc, es proposar crear un 

sistema de planificació anual. 

S’acorda: crear un calendari online compartit on cada agent pugui informar dels esdeveniments 

que té plantejats a fer al llarg de l’any. 

 

ALTRES TEMES  

Ramon Alturo: S’està treballant en un sistema de boies oceanogràfiques per a continuar la feina 

realitzada per Josep Pascual. Es recolliran les dades de la Costa de l’Empordà. 

Laura Mestres: S’hauria de treballar en el problema de les autocaravanes, a la Pletera el problema 

és cada vegada més insostenible.  

Proposta: Treballar en un sistema de cartelleria dissuasòria amb informació de la multa a la que 

s’exposen els caravanistes + la informació dels espais privats habilitats. 

 

 

RESUM ACORDS PRESOS 

Equip Motor: Reunions bimensuals, al Centre Cívic de Bellcaire i l’ultim dilluns de mes. 

Fòrum Permanent de la CETS el proper Divendres Gener 

Enviar un “Save the Date” i una crida a la participació a partir de presentació d’iniciatives  

Es consensuen les Propostes de temes a presentar i els participant 

Fer una sessió online entre el 15 i el 20 de desembre amb els actors implicats en la presentació 

d’iniciatives per organitzar programa i continguts del Fòrum 

Crear un calendari per compartir els esdeveniments projectats al llarg de l’any i poder fer així una 

difusió conjunta  

 



 

 

 

EXCUSEN ASSISTÈNCIA 

Catedra d’Ecosistemes Litorals Xavier Quintana 

Director Museu Mediterrània Gerard Cruset 

El rei del Mar Miriam Prat 

Regidor de Medi Ambient de Pals Alex Creixell 

Regidora medi ambient. Ajuntament de Torroella 
de Montgri 

Pilar Valls 

Tècnic de Turisme Consell Comarcal Baix Empordà Marc Genes 

Regidora de Turisme de l’Escala Marta Rodeja 

El Xiulet de Pals Martí Llenas 

 

ASSISTÈNCIA 

INSTITUCIÓ NOM ASISTENT 

Cercle Català d’Historia Eva Sans 

Hotel Molí del Mig Empar Vaqué 

Kayaking Costa Brava Toni Albert 

PNMMBT Ramon Alturo 

PNMMBT Mapi Carabús 

PNMMBT Ara García 

PNMMBT Carme Vélez 

President EMD Estartit Francesc Ferrer 

Regidora de Medi Ambient de Bellcaire Catalina Font 

AODL conveni 8 municipis Carme Sanchiz 

Tècnic de Medi Ambient de Torroella de Montgri 
l’Estartit 

Jordi Bras 

DCB  Josep Capellà 

Mas Ramades Laura Mestres 

Tècnica de Turisme Ajuntament de Torroella de 
Montgrí - l’Estartit 

Marta Vilavedra 

PNMMBT Oscar Palou 

 


