
ACTA REUNIÓ EQUIP MOTOR 

DATA: 26.09.2022 

LLOC: Centre Cívic de Bellcaire 

ORDRE DEL DIA: 

• Ronda de novetat 

• Adhesió formal dels municipis a la CETS 

• Organització del Fòrum Permanent de desembre 

ASSISTÈNCIA

INSTITUCIÓ NOM ASISTENT

Catedra d’Ecosistemes Litorals Xavier Quintana

Cercle Català d’Historia Eva Sans

Director Museu Mediterrània Gerard Cruset

El rei del Mar Miriam Prat

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

Regidor de Medi Ambient de Pals Alex Creixell

Regidora de Medi Ambient de Bellcaire Catalina Font

Regidora medi ambient. Ajuntament de Torroella 
de Montgri

Pilar Valls

AODL conveni 8 municipis Carme Sanchiz

Tècnic de Medi Ambient de Torroella de Montgri 
l’Estartit

Jordi Bras

Tècnic de Turisme Consell Comarcal Baix Empordà Marc Genes

ASSISTÈNCIA



Excusen assistència 

RESUM RONDA DE NOVETATS 

Marc Genès, Consell Comarcal del Baix Empordà 

El Consell ha editat una guia de bones pràctiques per turistes en 4 idiomes (català, castellà, 

anglès i francés). Aquesta guia contempla un capítol de bones practiques en espais naturals 

protegits. També ha editat i distribuït uns pòsters per municipis amb les bones practiques 

específiques segons les característiques del lloc (municipi de platja, d’interior, etc…).  

S’acorda afegir la guia a la caixa d’eines de les empreses adherides a la CETS, així com els 

pòsters a les oficines de turisme i resta de membres de l’equip motor.  

El Consell està treballant en la presentació d’un “Plan de Sostenibilidad Turística”. Ja s’han 

començat uns tallers participatius, unes entrevistes a agents clau del territori i unes enquestes 

online pel sector privat.  

S’acorda enviar les enquestes a les empreses CETS + penjar els cartells a les oficines de turisme 

com a mínim.  

Francesc Ferrer, President EMD Estartit 

A l’Estartit s’ha creat un espai de benvinguda a visitants que ha de servir com a pàrquing 

dissuasori i complementari al de la platja. Hi ha espai per + de 90 vehicles, 10 autobusos i zona 

de cotxes compartits. Hi ha lavabo públic i 6 plafons d’informació turística. S’instal·laran punts de 

recàrrega per cotxes elèctrics. 

Tècnica de turisme de Pals Rosa Maria Pedret
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Regidora de Turisme de l’Escala Marta Rodeja

El Xiulet de Pals Martí Llenas

Mas Ramades Laura Mestres

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

Marta Vilavedra



Xavier Quintana, Càtedra d’ecosistemes Litorals, UDG 

En el marc del projecte Ponderful, s’han seleccionat 3 demo sites d’Europa per calcular els valors 

financers. La Pletera ha estat escollida com a cas d’exemple per aquests valors.  

S'està coordinant una sessió per a que en Manuel Lago expliqui resultats. S'està treballant amb el 

PNMMBT en el marc d’un seminari sobre finançament d’Espais Naturals Protegits on també es 

farà una jornada tècnica sobre biodiversitat i es donaran a conèixer tots els seguiments que s’han 

fet darrerament sobre flora i fauna. Es farà en principi els dies 4 i 5 de novembre en la sala EMD 

Estartit.  

En el cas de la Pletera, les enquestes a visitants realitzades en el marc del Ponderful s’han adaptat 

per a que siguin comparables amb les que hi ha realitzades a visitants abans del projecte de 

recuperació, durant el projecte i una vegada finalitzat. 

S’acorda enviar programa per a que tots els membres de l’equip motor facin difusió des de les 

seves entitats. 

Alex Creixell, Regidor de Medi Ambient de Pals 

Aprovada Via Verda que connectarà els masos de Pals amb el nucli antic. Ara està en fase 

d’expropiació de terrenys.  

També s’informa que està projectada una Via Verda que connectarà Parlavà, Fontanilles i Pals.  

El municipi ha instal.lat punts de càrrega per a cotxes elèctrics i panells solars en el pavelló i el 

centre cívic.  

Pilar Valls, Regidora de Medi Ambient de l’ajuntament de Torroella de Montgrí - l’Estartit 

Es crea una comunitat energètica solar en l’Espai Ter, es projecta tot un projecte d'eficiència 

energètica municipal del qual el 80% de la inversió anirà destinada  a que es puguin aprofitar els 

ciutadans. S’oferirà als residents la possibilitat d’obtenir 1kw procedent de la instal.lació municipal 

i el 50% dels beneficis aniran destinats a llars vulnerables. 

S’han fet millores al camí de pujada al Montgrí, especialment pensades per les sortides d’escola. 

Es projecta fer millores en la Via Verda que connecta Torroella amb l’Estartit per fer trams 

exclusius per vianants.  



Eva Sans, Cercle Català d’Historia. 

Anuncia que el passat 25 de juliol, Radio Liberty va ser declarada BCIL per unanimitat dels 

membres del Consell Comarcal del Baix Empordà. Les organitzacions que han treballat per 

aconseguir-ho han estat: cercle català d’historia, Salvem la Platja de Pals, Gent del Ter, Amics de 

la Unesco, SOS Costa Brava i Comissió de la Dignitat amb l’ajuntament de Pals.  

Informa que va anar a una sessió sobre turisme i recomana buscar a Anna Polo, qui va informar 

que avui dia les tendències europees son escollir el lloc de vacances per la natura en primer lloc i 

la cultura en segon.   

Carme Sanchiz, AODL conveni 8 municipis 

S'està treballant per a que a la Fira de Sant Andreu hi hagi un stand amb producte agroalimentari 

del Parc amb l’objectiu de donar visibilitat al producte fet al territori i al Parc.  

Catalina Font, Regidora de Medi Ambient de Bellcaire 

Presenta la Fira de Sant Galderic, que es celebrarà el proper 16 d’octubre. Hi ha dins del 

programa una activitat organitzada pel PNMMBT: Taller de construcció de menjadores d’ocells.  

Mapi Carabús, Coordinació CETS del PNMMBT 

Europarc reconeix als Parcs que renoven estratègia de turisme sostenible, o bé aquells que 

s’adhereixen a la CETS, a la seu de la UE a Brussel·les. S’està valorant des de la Generalitat com 

gestionar la presencia dels Parcs Catalans i es preveu que del nostre hi vagi el president de la 

Junta del Parc, Marc Casadellà, i la Mapi com a coordinadora CETS. 

L’agenda Apropa’t al Parc ja està feta i es publicarà en els propers dies per a la temporada 

Octubre - Desembre. Com a novetat, s’inclouen activitats organitzades pel Parc en el marc de 

Festes Locals com la de Bellcaire o la Fira de la collita d'arròs a Pals. 

Mapi demana al Consell Comarcal informació de totes aquestes vies verdes que s’estan 

projectant en la comarca, com a font d’inspiració per al Projecte Pilot de Mobilitat. En Jordi Bras 

s’ofereix per enviar una documentació que ell conserva enviada pel Consell Comarcal. Mapi 

també demana a Marc Genès formar part del Projecte Pilot de Mobilitat atès que el projecte 

pretén incidir en la millora de la mobilitat dins l’àmbit de la CETS però també les connexions per 

arribar al Parc. 



Carme Vélez, Secretaria Tècnica CETS 

Tot i l’esforç fet tant pels membres de l’equip motor com de les empreses CETS només s’han 

aconseguit 20 enquestes online sobre el perfil de la demanda i la satisfacció de la visita en el 

Parc. Es posa de manifest la necessitat de treballar en aquesta iniciativa a nivell de preguntes, 

canals i incentius per a ser completada. L’enquesta és el mitjà per poder valorar com evoluciona la 

visió de residents i visitants a partir dels esforços que fem per desenvolupar un turisme més 

sostenible.  

S’acorda que s’estudii la possibilitat d’unificar, en la mesura del possible, l’enquesta del Parc amb 

la del SICTED en el cas dels municipis i que es generin uns incentius, tipus merchandising o 

concurs. Es treballarà aquest cas en la sessió de l’equip motor de novembre o en la primera de 

2023. 

Ramon Alturo, director del PNMMBT 

Aprovats 2 projectes nous: 

1.  per millorar el Ter Vell i la Pletera. Entre d’altres es treballarà en la connectivitat, inundabilitat, 

eliminació de residus, eliminació de l’aparcament de la platja del Ter Vell. 

2. per millorar itineraris. A nivell dels 3 parcs empordanesos. Accions relacionades amb: 

Patrimoni submergit 

Itineraris marins 

ciència ciutadana 

Introducció àguila pescadora 

boies oceanogràfiques per obtenir dades   

A nivell Europeu, s'està treballant en agermanaments de Parcs del Mediterrani per intercanviar 

experiències i donar suport en la conservació d’ecosistemes. El PNMMBT s’ha agermanat amb un 

Parc del Líban. Aviat vindrà una delegació i s’organitzarà el treball de camp amb entrevistes a 

agents clau i visites. 

  



RESUM ADHESIÓ FORMAL DELS MUNICIPIS A LA CETS 

Estat actual de la Fase II CETS  

Durant el 2022 s’ha portat a terme l’auditoria de renovació de les empreses adherides a la CETS 

al 2019. 

 De 28 empreses, renoven 23 / ajorna 1 / no renoven 4 

De setembre 2022 a maig 2023 es projecta la renovació de les empreses que es van adherir al 

2020. 

 De 19 empreses, inicien el procés 18 / no renova d’entrada 1 

En paral·lel es projecta iniciar un nou procés d’adhesió de noves empreses  

Només es convocarà a les empreses que han manifestat interès o les que els membres de l’equip 

motor considerin importants.  

Es necessari introduir noves exigències. S’aprova demanar a partir d’ara: 

• Estar ubicada en el Parc o comptar amb el vist i plau del Fòrum Permanent 

• Complir amb la legislació vigent de l’empresa 

• No ser objecte de sanció administrativa o resolució judicial condemnatòria 

• Complir amb la normativa ambiental referent a espais naturals protegits de Catalunya i 

específicament Llei 15/2010 i Decret 222/2008 del PNMMBT 

• Tenir una existència mínima com empresa de 2 anys  

• Demostrar fer esforços en pro de la sostenibilitat (demostrar que ja s’està fent una acció per 

bloc CETS) 

• Aportar una gratuïtat a l’any en el cas d’activitats (la idea és poder veure com a clients com es 

fan les activitats. Aquesta tasca la farien membres del Parc, de l’Equip motor o un “client 

misteriós” 

S’aprova que aquesta darrera exigència sigui també aplicable a les empreses que renoven.  

Adhesió municipis a traves de les Oficines de Turisme 

Europarc ha creat una autoavaluació (o check list) específic per oficines de turisme. Aquesta eina 

avalua el compliment d’unes accions bàsiques en pro de la sostenibilitat en l’àmbit de la gestió 

de la oficina de turisme, la relació del municipi amb el Parc, el medi ambient, el suport a la 

economia local i la conservació del patrimoni. Les accions bàsiques són de obligat compliment.  



La metodologia també inclou crear un Pla d’acció a 3 anys vista on el municipi es comprometi a 

realitzar un mínim de 3 accions noves per millorar la seva relació amb el Parc, un mínim de 3 

accions noves per millorar en temes mediambientals i un mínim de 3 accions noves per donar 

suport a l’economia local i a la conservació del patrimoni.  

Per tant, els departaments de turisme, medi ambient i cultura hauran de treballar de la mà per 

planificar i implementar el Pla d’acció CETS del seu municipi.  

Paral.lelament es demana que s’adoptin uns compromisos comuns a tots els municipis i que es 

vegin reflectits per conveni. Es debaten els compromisos que s'haurien d’assumir i s’acorda 

presentar la següent proposta a validar per les 3 oficines de turisme i els regidors dels 

departaments implicats: 

En la promoció de destí sostenible es proposen diverses accions que caldrà prioritzar: 

- Promocionar el conjunt d’empreses CETS 

- Fer difusió del manual de Bones Pràctiques per Visitants 

- Incorporar un distintiu a les oficines com a punt d’informació del Parc 

- Crear cartelleres informatives amb un disseny conjunt 

- Crear un racó del Parc estandaritzat a col·locar en espais públics municipals  

RESUM ADHESIÓ ORGANITZACIÓ DEL FÒRUM PERMANENT 

No s’ha tractat aquest punt i s’emplaça a la sessió de treball del mes de novembre  

MUNICIPIS A TRAVÉS DE LES OT PNMMBT

Aconseguir XX enquestes / mes Gestió enquesta / incentius per usuaris

Promocionar l’Agenda Apropa’t al Parc Crear i aportar l’Agenda Aprop’at al Parc i co-
organitzar activiats en Festes Populars

Mantenir i dinamitzar el Racó del Parc Aportar material de promoció

Aportar dades del gestor estadístic Gestió de dades conjuntes a compartir 

Promoció de “Destí Sostenible” Aportar materials i donar suport en iniciatives


