MESA LOCAL TURISME 2016
GRUP DE TREBALL: TURISME ACTIU
ACTA Nº
DATA
ASSISTENTS

NO ASSITEIX:

1
15 de març de 2016
Gabi Sanchis (Arrels), Carlos Pla
(Masia La Safranera), Lalo Blanes (UP
2 CITY), Estefania Blanes (Guanyar
Alcoi) Raquel Soler (Casa Bons Aires)
- Xavi Pérez (Scott) Delega en Carlos
Pla de Masia la Safranera
- Pilar Soler (Casa Bons Aires) Delega
en Raquel Soler de Casa Bons Aires
- Laura (Hotel AC) Està en una altra
mesa de treball i s'uneix més tard al
grup.

HORA D’INICI
HORA DE
FINALITZACIÓ

16:00h.
17:30h.

PUNTS TRACTATS A LA REUNIÓ
En aquesta primera reunió, s'acorden les següents tasques
organitzatives per al funcionament del grup:
Portaveu: Gabi Sanchis (Arrels)
Secretaria: Raquel Soler (Casa Bons Aires)
El grup fa unes propostes que pensa que poden ser interessants per
a impulsar el turisme a la ciutat d'Alcoi.

PROPOSTES:

1- Lloguer de vehicles elèctrics
Objectiu de la proposta: Oferir als turistes una opció de
mobilitat sostenible a la ciutat.
Consistiria en:
Hi ha turistes que volen utilitzar els transports públics per a
fer turisme i evitar l'ús del transport particular.
Per a facilitar la seua mobilitat una vegada arriben a la ciutat es
proposa:
- Disposar de lloguer de vehicles elèctrics; bicicletes,.... Aquestos
s'haurien de poder llogar en les estacions de tren i autobusos.
- Disposar de punts de càrrega de manera estratègica, on els turistes
puguen carregar els vehícles; cases rurals, hotels, punts de la ciutat,
pobles del voltant....
2- Rutes amb Trixi
Objectiu de la proposta: Oferir als turistes una forma diferent
de conèixer la ciutat amb un concepte innovador i sostenible.
3- Fomentar l'ús de la bicicleta:
Objectiu de la proposta: Fomentar l'ús de la bicicleta a la
ciutat, ja que és un indicatiu de ciutat sostenible.
Consistiria en:

- Acondicionar carrils bici amb separacions físiques.
- Accesibilitat dels carrils a escoles, instituts, llocs de treball...
- Aquesta proposta estaria lligada a les decisions del Bike4Alcoi,
grup que està treballant aquest tema.

4- Calendari guàrdies opertura negocis:
Objectiu de la proposta: Conseguir que la ciutat tinga a
qualsevol hora del dia serveis per a que els turistes troben una ciutat
viva i llocs per a gaudir del seu temps de oci a la ciutat.

Consistiria en:
- Fer un calendari d'obertura de tots els establiments del centre i de
la resta de zones d'Alcoi que vullguen adherir-se. Sobretot en
l'horari de 13:00h a 18:00h., ja que és en aquest horari quan el turiste
troba manca d'activitats.
- Aquesta proposta inclouria: cafeteries, restaurants, comerç,
museus.....
- Aquest calendari hauria d'estar a l'abast de tots els llocs
subceptibles de poder donar informació als clients; hotels, cases
rurals, restaurants, oficina turisme,.....
5- Senyalització ( autovía i rutes)
Objectiu de la proposta: Facilitat als turistes que ja han arribat
a la ciutat una bona senyalització dels PR, GR i altres rutes que
podrien habilitar-se, de manera que els turistes puguen menejar-se
de manera segura.

(Aquesta proposta la afegeix Pilar de Casa Bons Aires, després de la
reunió) Senyalitzar en les dos entrades d'Alcoy per l'autovia, que a
Alcoi poden trobar; edificis culturals, parcs naturals, etc.. De manera
que la gent que passa per l'autovia puga saber que ofereix Alcoi, i en
alguna ocasió trie la ciutat com a destí turístic.
Consistiria en:
- La primera proposta consistiria en fer una senyalització clara i
adecuada dels senders, camins, rutes, etc., visitables i caminables
d'Alcoi, per a que els turistes puguen anar de forma autònoma ( així
com estàn senyalitzades Menejador i Barranc de l'infern).
- La segona proposta seria fer unes senyals per a l'autovia amb els
simbols corresponents.
6- Plànols urbans i del medi natural
Objectiu de la proposta: Oferir uns plànols clars de la ciutat
completa amb tamany adequat per facilitar la ubicació de tot allò
que els turistes puguen visitar . De la mateixa manera, oferir uns
plànols del medi natural on es puguen identificar de forma clara
totes les rutes als diferents parcs i espais naturals tant per recòrrer a
peu com amb bicicleta.

Consistiria en:
- Consensuar amb les empreses implicades ambdòs plànols on
estaguera representada de forma clara l'oferta d'Alcoi a nivell urbà i
altre a nivell natural, on apareguera una visió general de la situació
de la ciutat.
7- Agenda d'activitats

Objectiu de la proposta: Crear uns fullets informatius sobre
activitats.

Consistiria en:
- Recollir d'alguna manera totes les activitats que van a realitzar-se a
la ciutat; exposicions, teatre, cursos, presentacions,...., tot allò que es
fa.
- Buscar de quina manera es recull i es crea un fullet amb totes elles,
ja que és una manera de mostrat tot el que es fa a Alcoi i que de
vegades ni nosaltres mateix ho sabem.
- Repartir-los per tot arreu, així tant els turistes com nosaltres mateix
podem estar assabentats de les activitats que podem fer a la ciutat.
Es repartiria en; cafeteries, restaurants, pubs, hotels, cases rurals,
Ajuntament, oficina Turisme.......
8- Calendari Tursme Actiu
Objectiu de la proposta: Iniciar un calendari d'activitats de
turisme actiu de manera mensual.
Consistiria en:
- Oferir durant un mes activitats de turisme actiu; senderisme,
mountain bike, puenting, tirolines, escalada, gimnà, etc, i totes les
activitats que pugueren incloures en aquest bloc.
- Podrien adherir-se aquelles empreses que vullguen participar, amb
el compromís d'oferir descomptes especials per a tots els intersats.

GRAELLA D’ACORDS A REALITZAR
ACORDS

RESPONSABLE

DATA DE
FINALIZTACIÓ

REALITZAT










ORDRE DEL DIA PER A LA PROPERA REUNIÓ

