El Parc Natural i la Carta Europea de Turisme Sostenible
La Carta Europea de Turisme Sostenible en Espais Naturals Protegits (CETS) és una iniciativa
de la Federació EUROPARC que té com a objectiu global promoure el desenvolupament del
turisme en clau de sostenibilitat en els espais naturals protegits d’Europa. La CETS és un
mètode i un compromís voluntari per aplicar els principis de turisme sostenible, orientant als
gestors dels espais naturals protegits i a les empreses del seu territori per definir les seves
estratègies de forma participada.

El Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter ha assumit la decisió i el compromís de
voler treballar amb aquesta metodología i sota els principis de sostenibilitat en el
desenvolupament del turisme en l’espai protegit, i està treballant fermament en aquesta
direcció des de l’any 2014, quan comença a preparar la primera fase. Aquesta decisió ha estat
prèviament consultada i treballada amb el sector, a diferents nivells i àmbits, el qual ha fet palès
el seu interès en treballar en aquest nou model que permetria assentar les bases per ajudar a
redireccionar el mòdel clàssic de sol i platja que trobem actualment als municipis costaners del
parc cap a un altre model on es prioritza el gaudi del territori partint del coneixement i
valorització de la seva identitat i dels seus valors naturals i culturals. Al mateix temps permetria
treballar en un enfoc territorial més enllà de cada municipi, és a dir, en el context del Parc; en el
que el conjunt format per municipis costaners de tradició turística treballin conjuntament amb
els veïns pobles d’interior amb una dinàmica socioeconómica totalment diferenciada. Aquest fet
permetria indubtablement millorar la oferta turística al mateix temps que ajudar al
desenvolupament econòmic dels pobles més petits que formen part del Parc.
Vistes les avantatges que a nivell territorial i a nivell de gestió de l’ús públic dintre l’espai
protegit portaria l’assumpció d’aquest model, es constitueix el Fòrum per a la CETS, com a
espai de trobada de tots els agents del territori per al treball conjunt cap a aquesta direcció.
S’han fet 6 reunions d’aquest Fòrum de participació oberta en els que s’ha treballat per acabar
configurant una estrategia territorial i un programa d’actuacions per poder presentar la
canditatura a la federació EUROPARC.
Aquests documents els trobareu disponibles a:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/illes-medes/viure-hi/Carta-Europea-del-Turisme-Sostenible/
Al Fòrum hi podeu participar tant a nivell individual com en representació d’alguna entitat o
associació del vostre municipi. Fins al moment hi han participat al voltant d’unes 40 persones, a
partir de les quals n’ha sorgit el Grup de Treball format per unes 25 persones representants
dels diferents sectors, municipis, associacions i entitats, que s’han reunit per treballar i
preparar el dossier de candidatura que finalment es va presentar el mes de març a la Federació
Europarc. Una de les decisions més rellevants que va prendre el Fòrum va ser sobre l’àmbit
territorial que havia d’abastar aquesta distinció, que es va acordar que fos la totalitat dels
municipis inclosos en el Parc, no només l’espai protegit sinó també la resta de tot el municipi.
Per tant, l’àmbit de la CETS correspòn als municipis de L’Escala, Ullà, Bellcaire d’Empordà,
Torroella de Montgrí i l’Estartit, Gualta, Fontanilles, Palau Sator i Pals.

En un acte públic al Parlament Europeu de Brusel·les, la Federació va otorgar la distinció de
la CETS al Parc Natural a desembre de 2016.
Actualment el Parc està treballant per implementar les actuacions proposades per el Fòrum,
algunes d’elles orientades cap a la informació dels nostres visitants, com per exemple
l’establiment d’un racó d’informació sobre el Parc a les oficines de turisme de Pals, l’Estartit i
L’Escala que també s’implementarà als petits municipis que tinguin un espai municipal apte per
fer aquesta funció. D’altres accions van orientades cap a la formació del personal informador
per tal de capacitar-los per donar una millor informació sobre el Parc i també mitjançant la
formació de guies del Parc que es fa anualment, etc. D’altres accions van destinades a millorar
el coneixement sobre els recursos turistics de que disposa el territori, que treballarem amb la
col·laboració d’estudiants en pràctiques de Màster de diferents especialitats universitàries i que
rebrem al Parc a partir d’aquest mes de juny. Altres accions van encaminades a desenvolupar
una xarxa d’itineraris ciclables i pedestres que permetin conectar els diferents municipis del
Parc.
D’altra banda i en paral.lel el Parc està treballant per preparar la implementació de la Fase II de
la CETS que s’iniciarà l’any vinent i que preveu l’ adhesió de les empreses turístiques, ja siguin
d’allotjament o de serveis. Aquesta distinció haurà de permetre a les empreses diferenciar-se
pel seu compromís voluntari amb el desenvolupament turístic de l’espai protegit en el que
treballen i hauran d’esser ajudades des de totes les administracions públiques implicades a
millorar contínuament la sostenibilitat dels seus negocis. Per poder explicar com funcionarà tot
aquest procés, el Parc té previst organitzar un seminari durant el mes de novembre d’enguany
en el que hi podran participar totes les empreses que ho desitjin.
Els interessats poden enviar un ecorreu a l’adreça: cetspnmmbt@gmail.com
Més info sobre la CETS:
http://www.redeuroparc.org/actividades/carta-europea-turismo-sostenible
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