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ESTRATÈGIA 2021-2025

Generar un model de turisme
sostenible com a motor de
regeneració, que sigui compatible
amb la conservació dels recursos
naturals i culturals, que generi una
economia pròspera i sigui beneficiós
per a la comunitat local. 

Fer del Parc un dels principals
motius de visita per la seva
identitat i valors, on es pugui
desenvolupar turisme els 365 dies
l’any amb productes ecoturístics i la
captació de nous segments de la
demanda 

Garantir que els components de la
cadena de valor del parc siguin
accessibles i eficients
energèticament, a nivell de
mobilitat i a nivell
d’infraestructures, ja siguin
públiques com privades.

Aconseguir un territori cohesionat,
on el Parc es visualitza com un
valor afegit per a tots els actors que
hi conviuen. I amb un model de
governança basat en la cooperació,
el compromís i la co-responsabilitat
per assolir els objectius

Fer de la CETS un element per
millorar la comunicació entre tots
els agents implicats i aconseguir la
sensibilització conjunta de territori
vers la fragilitat de l’entorn. 

Que?

Qui?

Com?



31 ACTUACIONS 4 PROJECTES PILOT

ESTRATÈGIA 2021-2025

L.1 Protegir el patrimoni natural i cultural i conservar-lo a través del turisme

L.2 Garantir experiències sostenibles de qualitat

L.3 Treballar l’accessibilitat en les infraestructures i la xarxa de mobilitat del Parc

L.4 Formar i sensibilitzar al territori per avançar cap a l'excel·lència

L.5 Assegurar un desenvolupament de la CETS participatiu amb una estratègia compartida i d’execució conjunta

5 LÍNIES
ESTRATÈGIQUES



Resultats previs
sobre la
renovació de
l'adhesió del Parc
a la CETS

Visita Auditoria Europarc
 20, 21 i 22 de setembre 2021



ACCES VIDEO 

VISITA VERIFICACIÓ?

Dinar benvinguda a A-Putt. Presentació Institucions i Conveni 8 Municipis
Context del PNMMBT des de la Torre de les Hores de Pals
Visita al Molí d'Arròs de Pals
Nova àrea de visitants pujada al Castell, xarxa camins i comptadors
Sopar i Allotjament a l'hotel Molí del Mig

Estructura del Parc i Gestió de la Reserva de les Illes Medes
Visita obres de l'Espai Medes
Projecte de recuperació d'espècies "Projecte Sèpia"
Presentació de l'Ecobriefing en Activitats subaquàtiques
Dinar a l'hotel Medes II. Equip Motor
La Pletera, procés de desurbanització i perspectives de futur
Museu de la Mediterrània, centre d'interpretació del Parc
Sopar a la Xula
Allotjament a Mas Ramades

Àrea Càmper Massis del Montgrí. Noves adhesions
Base de kayaking Costa Brava a Cala Montgó. co-gestió de la costa del Montgrí
Museu de l'anxova i de la Sal. Exposició sobre cistelleria de mar (Tramats)

20 Setembre 2021

21 Setembre 2021

22 Setembre 2021

Agraïments
Ajuntament Torroella-l'Estartit
Ajuntament d'Ullà
Ajuntament de Gualta
Ajuntament de Bellcaire
Ajuntament de Pals
EMD l'Estartit
Consell Comarcal del Baix Empordà
UDG, Càtedra Ecologia Aquàtica

A-Putt
El xiulet de Pals
Hotel Molí del Mig
El rei del Mar
Club Nàutic l'Estartit
Club Nàutic Escala
Kayaking Costa Brava
Projecte Sèpia
Hotel Medes II
Mas Ramades
Massis del Montgrí
Tramats
Associació territori Parc
Museu de la Mediterrània
Museu de l'Anxova i la Sal



PRINCIPALS RECOMANACIONS

asseguri les sinergies entre la CETS el conveni dels 8 municipis 
asseguri la representació publica, privada i social
asseguri els Recursos Humans necessaris tant per part del Parc com dels Municipis

Consolidar un sistema de governança eficaç que....

facin visible la CETS
amb accions que promoguin la cohesió territorial
monitoritzant l'impacte a nivell social, econòmic i mediambiental

Gestionar els Projectes Pilot de manera adaptativa que...

Crear estratègia de comunicació de destinació sostenible dins d'una destinació turística
més gran  (marques com Costa Brava, Empordà o Catalunya)
Associar-nos amb altres Parcs per fer força

Aconseguir suport fora de l'àmbit Parc Natural (supramunicipal)



Estructura de
Governança





Plataforma de
participació CETS

PRINCIPAL REPTE DETECTAT

ACONSEGUIR UNA COHESIÓ TERRITORIAL PROU SOLIDA PER
TREBALLAR LA CONSERVACIÓ DE L’ESPAI DE MANERA
CONJUNTA
i fer dels principis de la CETS l’eix vertebrador de les polítiques i
activitats internes, de tots els stakeholders, a nivell polític, del
sector empresarial i de la ciutadania.

https://participa.gencat.cat/assemblies/cetspnmmbt


PART PUBLICA

INFO D'INTERÈS DE LA CETS
BLOG - ESPAI DE NOTICIES
CONVOCATÒRIES FORUM PERMANENT

PART PRIVADA

SUBCONSELL EQUIP MOTOR
SUBCONSELL EMPRESES CETS I OT (CAIXA D'EINES)
SUBCONSELL PELS PROJECTES PILOTS 

Qüestionaris
Fer Consultes 
Recollir Propostes
Lligat a altres processos participatius 

https://participa.gencat.cat/assemblies/cetspnmmbt



Actuacions i
Projectes Pilot



DESCOBERTA

SENSIBILITZACIÓ MOBILITAT

COMUNICACIÓ



L.E1

Son accions que permeten testar projectes a
petita escala (territorial o sectorial) que si
funcionen es poden replicar i escalar a nivell
de tota Catalunya



EQUIPS DE TREBALL
AUTO-ORGANITZATS
Funcionament coordinat amb el Parc
però independent

AMB SUPORT DE
L'EQUIP MOTOR
Per cercar solucions, obrir portes i
buscar fonts de finançament

ACCIONS INNOVADORES
i INSPIRADORAS
A portar a terme pel propi equip,
Parc, Municipis i Agents Clau.
Documentat pel seguiment i poder-ho
replicar

AMB ESPAI DE
TREBALLS PROPI
Espai virtual a la plataforma
Participa.cat

GESTIO ADAPTATIVA

On el focus d'atenció es fixi en
l'assoliment de les metes marcades
permetent una fluïda adaptació als
canvis que es van succeint

IMPLICANT A SECTORS
NO TURISTICS
Oportunitat de buscar altres sectors
que puguin participar en la CETS
(escoles, productors, comerç,...)




























