
MESA LOCAL TURISME 2016

GRUP DE TREBALL: TURISME ACTIU-NATURA

ACTA Nº 2
DATA 5 d'abril de 2016
ASSISTENTS Gabi Sanchis (Arrels), Carlos Pla

(Masia La Safranera), Amalia Payá (PP
Alcoi), Naiara Davó (Guanyar Alcoi),

Iván Soler (Hotel AC), David Pla
(UPV) Lorena Zamorano(Consejala
Turisme), Raquel i Pilar Soler (Casa

Bons Aires)
NO ASSITEIX: - Xavi Pérez (Scott) Delega en Carlos

Pla de Masia la Safranera

HORA D’INICI 16:00h.
HORA DE 
FINALITZACIÓ

17:30h.

PUNTS TRACTATS A LA REUNIÓ

PROPOSTES:

1- Día dels Museus.

Objectiu de la proposta:  Lorena proposa un dia dels Museus, 
per veure com funciona i anar ampliant a més dates l'activitat.

Aquesta activitat podria anar ampliant-se, tant en el temps 
d'oferta, com en l'oferta, podent inclourer rutes amb guies, ruta de 
tapes al finalitzar, etc.



2- Adhesió a “Tour and kids”

Lorena proposa adherir-se a aquest club de producte creat per 
a famílies. En principi s'haurie de telefonar als responsables i que 
vingueren a fer una valoració de la ciutat per si Alcoi pot formar 
part del club. 

3- Joc de ciutat

Objectiu de la proposta:  Aprofitar un joc amb familia i amics 
per tota la ciutat, per a donar a conèixer el patrimoni cultural de la 
ciutat

Consistiria en:  Organitzar un joc de ciutat amb proves que les
famílies i/o grups han d'anar superant per continuar el joc. Es poden
aprofitar els llocs d'interés turístic per a les proves i de paso, donar 
informació sobre els mateixos.
Al final és pot donar un premi.

4- Zombificació ( o similar) Proposa David Pla

Objectiu de la proposta:  Promoure activitats actuals i 
diferents per a crear una excusa per visitar Alcoi

Consistiria en:

- Organitzar un joc de rol ( en aquest cas de zombies), amb unes 
normes del joc, on l'espai del joc siga la ciutat ( la part que es crega 
convenient), un joc en família



- Es pot donar un premi per a la família guanyadora.
- Els establiments poden fer ofertes, i/o regals per als participants...

5- Cartilla del Senderista: Carlos Pla proposa

Objectiu de la proposta: Seguir el model d'altres rutes (cavalls
de vent, camino de Santiago) on les persones van cunyant un carnet.

Consistiria en:

- Crear un carnet on hi han diferents punts per on han de passar els 
senderistes i en casa lloc cunyar-lo.

- S'arreplegaria en la Tourist Info, i s'hauria de passar pels diferents 
establiments que s'adeheriren.

- Es podria donar un premi per a aquells que completen el cartró.

6- Tenda promocional productes locals

7- Convocar Mesa Turisme:

Com que el grup ja té vàries propostes, s'acorda fixar una data 
per a convocar la Mesa de Turisme amb la resta de grups de treball, 
per a poder anar posant alguna d'elles en marxa.



GRAELLA D’ACORDS A REALITZAR

ACORDS RESPONSABLE DATA DE
FINALIZTACIÓ

REALITZAT









ORDRE DEL DIA PER A LA PROPERA REUNIÓ
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