La sostenibilitat, el model
per al Priorat
Jornada tècnica
FALSET, dimarts 27 d’octubre de 2015

Presentació
Durant el 2015 s’ha estat treballant en
la redacció de la candidatura de la
Carta Europea de Turisme Sostenible
del Priorat. La Carta ha estat
impulsada des del Parc Natural de
Montsant i ha comptat amb el suport
d’agents públics i privats de la
comarca. Aquesta és una eina que ha
de servir per definir quin model turístic
vol el Priorat.
L’objectiu d’aquesta jornada és, d’una
banda, contextualitzar la Carta dins el
marc del Pla Estratègic de Turisme de
Natura de Catalunya i donar conèixer
experiències pràctiques d’entitats i/o
empreses ja acreditades en altres
espais naturals. De l’altra, es vol fer un
retorn a totes les persones del Fòrum
Permanent, del Grup de Treball i
d’altres persones interessades en
aquest procés i presentar les principals
línies
estratègiques
per
al
desenvolupament d’un model turístic
basat en la sostenibilitat del propi
territori.

Lloc de realització

Programa
9.00 h Presentació i benvinguda
Sr. Joan Josep Malràs, diputat de Promoció Econòmica de la
Diputació de Tarragona.
9.30 h Montsant-Priorat en l’estratègia del turisme de natura de
Catalunya
Sr. Xavier Cazorla, consultor en ecoturisme i secretari tècnic del Pla
NaturCAT2020.
10.00 h L’estratègia del Priorat a la Carta Europea de Turisme Sostenible
Sr. Jaume Salvat, Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci.
Sra. Montserrat Solà, Parc Natural de Montsant.
11.00 h El turisme en el pla de gestió de la candidatura UNESCO
Sr. Joan Vaqué, Prioritat
11.30 h Pausa
12.00 h Turisme Garrotxa una experiència de desenvolupament turístic
sostenible
Sra. Turina Serra, Turisme Garrotxa.
12.30 h Experiències acreditades:
 La CETS ens fa diferents, únics. Sr. Francesc Coll, Hotel La Perla
d’Olot.
 EduCA Viladrau (educació, turisme i serveis ambientals) a la
CETS Montseny. Sr. Nacho López, Educa Viladrau.
13.30 h Torn obert de paraules

Castell del Vi
Carrer Bonaventura Pascó, s/n
FALSET

14.00 h Cloenda de la Jornada
Sra. Neus Miró, coordinadora del Parc Natural de Montsant.

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Tel.: 977 827 310 – A/e: activitats.pnmontsant@gencat.cat

Organització

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

Col·laboració
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