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Catalunya, declarada Regió Europea de 
la Gastronomia 2016 
 

• Juntament amb la regió portuguesa del Miño, són les primeres a 
obtenir aquest reconeixement  

 
 
Divendres, 6  de febrer de 2015 - Catalunya ha obtingut el títol de Regió 
Europea de la Gastronomia 2016, després que els departaments d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i d’Empresa i Ocupació 
(DEMO), a través de l’Agència Catalana de Turisme, conjuntament amb 
entitats, agents i personalitats del país, presentessin aquest matí a Portugal la 
candidatura catalana per poder optar a aquest reconeixement. 
  
La presentació s’ha fet al municipi portuguès de Ponte de Lima, un dels pobles 
que constitueixen la regió del Miño, i que també opta al títol de Regió Europea 
de la Gastronomia 2016. 
  
En el cas de Catalunya, s’ha posat de manifest que la gastronomia és la nostra 
herència cultural. I que, actualment, la cuina catalana està liderant la 
gastronomia internacional. 
  
En aquest sentit, l’objectiu de Catalunya és promoure els productes alimentaris 
i la gastronomia catalanes com elements essencials de la identitat del país així 
com agents clau en la promoció turística. L'estratègia a seguir consistirà a 
promoure els productes locals, la cuina i el territori com una clau per al 
desenvolupament sostenible. El propòsit és també compartir el coneixement i 
aprendre dels altres socis del projecte. 
  
En la proposta de la candidatura, s’han inclòs esdeveniments específics per a 
l’any 2016 dins el programa de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia, 
actes que van en la mateixa línia de promoció de la nostra cuina, els productes 
locals, el territori, la innovació gastronòmica, l’educació per a la salut i la 
sostenibilitat. 
  
En el discurs de presentació, el director general d’Alimentació, Qualitat i 
Indústries Agroalimentàries, Domènec Vila, ha remarcat la importància del 
sector agroalimentari per a Catalunya i la vocació i compromís amb Europa en 
general i amb aquest projecte de Regions Europees en particular, i ha 
manifestat la seva satisfacció de poder  comptar amb l’adhesió al projecte 
d’entitats, agents i persones del país que treballen per promoure la 
gastronomia, en un sentit ampli, i la seva implicació a sumar esforços per 
aconseguir la Candidatura Catalunya Regió Europea de la Gastronomia. 
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Per altra banda, el director executiu de l’Agencia Catalana de Turisme, Patrick 
Torrent, ha volgut destacar “l’excel·lent oportunitat que ofereix la menció de 
Regió Europea de la Gastronomia a nivell turístic per reforçar les accions 
entre turisme, gastronomia, producte i territori i per poder-ho compartir 
amb les diferents regions participants en el projecte”. 
 
Millorar la qualitat de vida en les regions europees 
 
La Regió Europea de la Gastronomia és una iniciativa, impulsada per una 
plataforma de regions europees i administrada per l’Institut Internacional de 
Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme (IGCAT), que compta amb el suport de les 
institucions europees. Aquesta iniciativa pretén estimular, recopilar i difondre el 
coneixement per contribuir a una millor qualitat de vida en les regions europees 
mitjançant la promoció de les cultures alimentàries i l’estímul de la innovació 
gastronòmica. 
  
El títol Regió Europea de la Gastronomia s'atorgarà a 2-3 regions de la xarxa 
cada any, les quals, conjuntament o per separat, desenvoluparan un sòlid 
programa d'esdeveniments i col·laboracions, cosa que ajudarà les regions a 
assolir visibilitat, viabilitat, cohesió social i sostenibilitat. 
http://europeanregionofgastronomy.org/ 
  
Aquesta distinció té com a objectiu contribuir a una millor qualitat de vida en les 
regions europees, destacar les diferents cultures alimentàries, estendre 
l’educació per a una millor salut i sostenibilitat, i fomentar la innovació 
gastronòmica. Això es vol aconseguir organitzant esdeveniments i mitjançant 
una plataforma d’intercanvi de coneixements amb el suport de les institucions 
europees, coordinades per un organisme independent que pot ajudar a 
recopilar i difondre el coneixement que es genera mitjançant l’activitat de les 
regions participants. 
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Catalonia is a region with a very rich food heritage. Located in southern Europe 
with the Mediterranean sea to the east, the Pyrenees to the north and a dry climate 
to the west, Catalonia has a wide range of products, being one of the most 
bio-diverse regions in Europe. 

Introduction

3

Catalonia European Region
of Gastronomy 2016

Action Programme



In addition, contact through the centuries with 
other peoples and cultures (Greeks, Romans, 
Phoenicians, Arabs,  Americans, Northern 
Europeans, etc.) has had a great influence in 
shaping the particularities of modern Catalan 
cuisine.

As the Catalan writer Josep Pla said, ‘the cuisine 
of a region is a mirror of its products, landscape 
and history.’

From the XIV century book Sent Sovi o Llibre de 
tones maneres de potatges de menjar, the oldest 
collection of recipes written in a Romanic 
language, to Ferran Adrià’s highly innovative 
techniques, Catalonia’s cuisine has shaped its 
own identity and gained world recognition.

Catalan cuisine is currently in the process of 
being recognised by UNESCO for inscription on 
the Representative List of the Intangible Cultural 
Heritage of Humanity.



Agro-food, gastronomy and tourism have 
become strategic sectors in contemporary 
Catalan economy, currently representing about 
20% of Catalan GDP, around 50,000 M Euros per 
year and employing 500,000 people. Catalonia, 
and it’s capital Barcelona, has become one of  the 
most important gastronomic regions in Europe.

All this has gone hand in hand with a very rich and 
dense network of initiatives, associations, 
research centres, fairs, publications, schools, 
events, etc. related to Catalan gastronomy, 
having a direct impact in both directions: Catalan 
people themselves, who have become 
co-protagonists in the boom in Catalan 
gastronomy and the radical evolution of the 
agro-food sector in general. At the same time, it 
has also had a great impact on tourism, where 
food and the festivities and events related to it 
have become one of the key ingredients in the 
attraction of tourism to the region.



• Catalan Tourist Board
• PRODECA - INCAVI
• Provincial Councils of Barcelona, Girona, Lleida      
 and Tarragona
• Barcelona Tourist Board (Council of Barcelona)
• Alícia (Food and Science Foundation)
• Universities and Research Centres
• Catalan Cuisine Foundation Institute
• Catalan Academy of Gastronomy
• PDO & PGI Federation 
• Local Food Artisans
• Alimentaria
• Cookery Collectives
• Catering schools
• Etc.

A Directive Committee will also be set up by the 
Catalan Government, which will be in charge of 
everyday activities.

The organising body 
and main partners

The Candidature Catalonia European Region of 
Gastronomy 2016 is led by the Catalan Government 
(Generalitat de Catalunya), from which the Department of 
Agriculture, Livestock, Fisheries, Food and Natural 
Environment and the Department of Business and Labour 
(which includes the Catalan Tourist Board) are responsible 
for its coordination and evaluation.

The Catalan Government will constitute the General 
Committee Catalonia European Region of Gastronomy to 
integrate all the agents working in the area of gastronomy:



The organising body,
partners and commitment

The General Committee  will meet once per trimester in 
order to follow up on the development of the Candidatu-
re’s Plan, to constantly evaluate and to implement the 
necessary improvements that might be required. The 
Committee will also meet at shorter intervals when 
necessary.

To promoting the Candidature as well as its objectives 
to the Catalan public in general and to the organisations 
working in the fi eld of gastronomy in a broad and 
interdisciplinary sense (health, education, sustainability, 
innovation, regional development, public policies, etc.). 
It will also promote and facilitate that all these 
organisations become part and participants of the 
Candidature.

To promoting the Candidature and the ERG principles to 
the general public, through their own channels of 
communication and also participating in television and 
radio programmes, social media, magazines, 
conferences, etc. where the Candidature is presented.

To coordinate the Catalan Candidature with the other 
ERG members in order to establish links of cooperation, 
for the year 2016 and also the following years.

Both the General and the Directive Committees are 
dedicated:
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The main challenge of the Candidature Catalonia 
European Region of Gastronomy 2016 is to 
endorse the relationship between local food, 
gastronomy and territory. These three intertwined 
elements shape regional identities and are crucial 
ingredients for local and regional socio-economic 
development and welfare.

Main challenge of 
Catalonia’s Candidature 

local
food territory

gastronomy

diversity
identity



The Candidature Catalonia European 
Region of Gastronomy 2016 will focus on 
two main intertwined objectives:

To move from a very dynamic but highly 
disjointed sector, with a large number 
of activities related to gastronomy and 
local food taking place in Catalonia to a 
new strategy of cooperation, where 
all activities and agents become part of 
a shared single framework. The 
Candidature is expected to become the 
catalyst as well as the channel for this 
new paradigm of collaboration under a 
common goal: to join forces in order to 
promote Catalan gastronomy with all 
it’s richness, local ingredients and 
particularities.

To exchange knowledge and 
experiences about the importance 
of gastronomy in its broader sense, 
involving public goods such as health, 
citizen welfare, identity, sustainability, 
regional development, etc. with the 
other European Regions. 

Objectives
Catalonia is well recognised for its 
gastronomic achievements, and the 
Candidature will be an excellent 
opportunity to share gastronomic 
heritage, ideas and creativity with 
others, as well as to learn from them, to 
take further steps within the aim to 
enable Europe and the world to feed 
itself better, to conserve the 
environment, local culture and local 
products more effectively and to 
support development of the local 
economy. Catalonia is very committed 
to participating in and heading many 
European initiatives, such as ERIAFF 
(European Regions for Innovation in 
Agriculture, Food and Forestry), 
AREPO (Association of European 
Regions for Products of Origin, of 
which Catalonia was a co-founder and 
has held the presidency for several 
years), AREFLH (Assemblée des 
Regions Européens Fruitières, 
Légumières et Horticoles), etc. 



The Candidature will mainly base its 
programme of activities on the relationship 
gastronomy, local food and territory as 
inseparable elements of citizen welfare and 
regional development, and taking into 
account the 10 ERG focus areas:

Focus areas

Feeding the planet: cooking is what 
makes humans a unique specie, but this 
‘human art’ would lose all its sense if it 
was harmful to us. All the activities 
proposed within the Candidature will take 
into account that, above all, food needs 
to be good, healthy and sustainable per 
se. These three ‘ingredients’ will be 
promoted within the Candidature and 
beyond as one of the most important 
human challenges in the years to come.

Health: Different participants in the 
Catalan Candidature  (especially Alícia and 
the Food and Nutrition Campus) will carry 
out activities to promote healthy eating 
habits, addressed to the various 
consumer groups: young people (a 
strategic group because it has been 
proven that if they learn to cook and learn 
about food they have a much healthier 
life), adults, people with special needs, 
etc.

Education: The Candidature has many 
participants whose main task is to 
educate on all aspects related to food: 
nutrition, health, sustainability, diversity, 
etc. Universities, research centres, 
foundations, catering schools, 
programmes... multiple Catalan 
institutions and organisations are 
committed to bringing public awareness 
and knowledge of food to society, with 
thousands of children, teenagers, adults, 
groups with special interests participating 
directly in these educational programmes. 
In 2016 these educational programmes on 
food education in Catalonia will expand 
even further, with the establishment of 
new postgraduate courses and 
programmes which will teach about food, 
incorporating the ERG focus areas. 
Furthermore, if Catalonia receives the 
Award of European Region of 
Gastronomy, these Catalan educational 
institutions will incorporate within their 
programmes the presentation of the ERG, 
contributing to the dissemination of the 
Platform, its objectives and activities.



Linking urban and rural: Initiatives 
such as ‘Benvinguts a pagès’ 
(“Welcome to the farm”), the label 
‘Venda de proximitat’, workshops and 
show cooking with chefs and local 
producers, fairs such as Fòrum 
Gastronòmic, Origens, etc. will 
encourage more contact between rural 
and urban areas, re-connecting urban 
with rural and the food-making 
environment. This encounter has been 
proven to have a very positive effect on 
urban citizens, especially young people 
who then appreciate more the values 
related to local food in terms of health, 
environment and regional development.

Innovation is one of the key areas for 
both Departments from the Catalan 
Government directly involved and 
leading the Candidature (Agriculture 
Department and Business and Labour 
Department). It is also very integrated 
within the gastronomy sector as being 
one of the most valuable motors of 
contemporary Catalan cuisine and the 
general agro-food sector in Catalonia.

Supporting SMEs: Food and 
gastronomy has become one of the 
main pillars of the Catalan economy, 
involving a wide range of small and 
medium companies from various 
sectors: producers, restaurants, hotels, 
distributors, organisers of events, travel 
agencies, rural cottages, publishers, 
etc. This is the core of the Catalan 
economy and the Candidature will 
incorporate and work alongside all of 
them, being aware that SMEs are what 
make regional development possible.

Focus areas



Focus areas
Sustainability will be an essential part of 
the Candidature in a double sense. On the 
one hand gastronomy implies activities 
which in principle need to be respectful 
towards the environment. Furthermore, 
gastronomy will be taken as the paradigm 
to explain how important it is to maintain 
biodiversity and produce and consume 
food without harming natural resources. 
However, sustainability will also be 
important for the Candidature in the sense 
that the activities organised will be 
sustainable in the long term, i.e. that they 
will have the lasting legacy envisaged by the 
ERG process. Several organisations in 
Catalonia (Slow Food, l’Era, Soberania 
Alimentaria, etc.) work specifically in this 
field and the Candidature counts on their 
implication and participation.

Globalisation: Globalisation has triggered 
social interest in localism: from food to 
tourism and cultural diversity. 
Globalisation has blurred the frontiers 
between regions, countries and cultures, 
“homogenising the world”. This process 
has undermined local identities, making 
us more aware of cultural particularities. 
Globalism has also introduced food from 
thousands of miles away, having an impact 

on the environment but also making us feel 
less confident in the food we eat. Within the 
Candidature’s programme, many activities 
will focus on sharing good practices and 
support the cross-marketing of local 
products and services between the ERG 
regions, underlining the distinctiveness of 
Europe’s food cultures and practices.

Diversity: Catalonia is a very diverse region 
in terms of landscapes, products and tastes, 
shaping its gastronomy from its origins to the 
present day. From traditional recipes to the 
most innovative chefs and cooking 
techniques, Catalonia’s Candidature is willing 
to share its knowledge and diversity. This will 
be carried out by the ‘Col·lectius de Cuina’ 
(territorial groups of chefs and local 
producers) under the guidance of top 
restaurants and chefs such as Ferran Adrià 
(Bulli Foundation), the Roca brothers (Celler 
de Can Roca), Carme Ruscalleda (Sant Pau), 
as well as the Fundació Institut Català de la 
Cuina (promoters of Cuina Catalana, 
recognised by UNESCO) and many other 
agents (public and private) which work to 
promote diversity and local identities as 
highly valuable European heritage which 
needs to be preserved and promoted.
 



Focus areas
workshops within the 2016 Year of 
Enogastronomy, the Forum 
Gastronomic, the Congress of Local 
Markets, Market of Markets, etc. Also in 
all the Candidature’s communication 
activities, the ERG will be presented, 
with links to the ERG partners’ webs 
and sharing knowledge with each other 
whenever possible. Catalonia sees the 
Award as a great opportunity to expand 
and consolidate the network between 
all the European Regions of 
Gastronomy members.

Cross-collaboration with other ERG 
partners: Catalonia is fully committed 
to ERG’s decisions and activities. If 
nominated European Region of 
Gastronomy 2016, Catalonia is going to 
organise various events in which the 
ERG regions will be expected to 
participate, such as the First Forum of 
European Cultures of Gastronomy, fairs 
such as Alimentaria in Barcelona (one of 
the most important agro-food and 
gastronomic fairs in Europe), 

Digital agenda: New technologies 
bring about a large range of challenges 
and possibilities. They can be a very 
useful way to bring citizens closer  to 
local food and local gastronomy. The 
Candidature will focus on digital tech-
nologies in order to facilitate the 
interaction between citizens, producers, 
restaurants, etc. From gastroteca.cat to 
the Bullipedia, there will be multiple 
integrated digital platforms to deliver 
sustainable and inclusive information. 
The Candidature will share this knowle-
dge and experience with all the regions 
joining the ERG Platform.



The Catalan European Region of Gastronomy 
strategy has three stages:

Long-term strategy and legacy

2015: Setting up the structure and all the 
preparations for the Candidature: Candidature 
web page, brochures, official presentation, 
coordination of all the activities, invitation of 
participants for the Congress of Local Food, 
Gastronomy and Regional Development – 
launch of the Candidature’s programme, the First 
Forum of European Cultures of Gastronomy, etc.

2016: Execution of all the activities forming 
part of the Candidature, followed by its 
corresponding evaluation.

2017 and beyond: Consolidation and 
expansion. Catalonia’s aim with the Award is to 
take a step forward in promoting the relationship 
between gastronomy, local food and territory, 
together with all the ERG objectives and focus 
areas, i.e. to consolidate all the synergies 
generated throughout 2016 so public 
administrations, the private sector, academic 
organisations and centres of research work 
together in promoting the ERG values within 

Catalonia as well as in Europe and beyond 
where Catalonia participates, joining forces 
with the rest of the members of the ERG 
Platform. Catalonia is very dedicated to this 
middle-long term commitment as being one 
of the most important and strategic sectors 
in the present and future of the region.

Catalonia and the Catalan people have 
historically been very active and committed to 
Europe, participating and often leading 
initiatives which have ended up being part of 
Europe’s agenda and identity. Catalonia is 
totally convinced that the European Regions of 
Gastronomy will have a very positive impact on 
Europe in terms of transforming and opening 
up the European culture and visions of food. 

The Award Catalonia European Region of 
Gastronomy will be an excellent opportunity to 
contribute to promoting the ERG values and 
initiatives both in Catalonia and to Europe, 
taking a very participative attitude sharing and 
promoting gastronomy, in its broad and 
transforming sense, at the European level.



Long-term strategy and legacy

Gastronomy is a fundamental part of 
Catalonia’s identity and economy, and the 
Catalan Government, institutions and 
organisations working in the fi eld of 
gastronomy see the Award Region of 
Gastronomy as a great opportunity to 
reinforce, together with the rest of 
European Regions, all the positive aspects 
that gastronomy implies, in terms of 
people’s quality of life as well as improving 
world sustainability.

Gastronomy is per ser a social event, 
implying sharing and enjoyment. Catalonia 
is committed that this ‘festivity’ includes all 
citizens: from children to the elderly, 
coming from all possible origins and 
cultures, or requiring special needs. 

The promoters of Catalonia’s Candidature 
are very aware that the Award European 
Region of Gastronomy would have no 
effect if it did not include the general 
public. Therefore, the Candidature is 
dedicated to making civil society direct 
participants of the project, in defining the 
scope of objectives and activities.

Catalonia sees the Candidature as a 
bottom-up initiative, where consumer 
groups, non-lucrative foundations and 
organisations, schools, local festivities in 
which local food and gastronomy are an 
essential part, will all be included within 
the project. The channels to integrate 
them differ: from being members of the 
General Committee, to directly 
participating in organising events, or to be 
included in specific activities taking place 
within the Candidature .



elements of identity, and socio-economic 
regional development, which need to be 
preserved and promoted. Official and 
public signing of the manifesto.

Budget: 4,000 €

Communication plan for the 
Candidature for Catalonia European 
Region of Gastronomy;  web page to 
present and give information about the 
candidature, the Platform, its objectives, 
participants and activities; social networks, 
information leaflets, press conferences, 
presentation events, etc.

Budget: 75,000 € 

Compilation and mapping of all actors 
and activities in Catalonia related to 
gastronomy, local food and territory, with 
the aim to facilitate possible synergies and 
promote and improve the dissemination of 
information: agents, fairs, gastronomy 
campaigns, forums, routes, facilities, etc. 
The information will be continuously 
updated on the web page.

Budget: 60,000 €

Congress on Local Food, Gastronomy 
and Regional Development: sessions 
throughout the year with the participation 
of experts, coinciding with other activities 
within the framework of the programme 
Catalonia European Region of Gastronomy. 
There will be a main event in order to 
present the Award and disseminate the 
programme of activities which will take 
place throughout 2016.  

Budget: 120,000 €

First Forum of European Cultures of 
Gastronomy:   Forum to share and 
exchange knowledge and experiences with 
the participating members of the Platform 
of European Regions of Gastronomy, with 
the possibility to extend the invitation to 
other regions (which might become 
members of the Platform European Regions 
of Gastronomy)

Budget: 78,000 €

Declaration “European  Regions of 
Gastronomy”,  a pioneering manifesto to 
highlight and promote the values of territory, 
products and gastronomy, as fundamental 

Catalonia European 
Region of
Gastronomy 2016 
Action Programme

Generalitat de 
Catalunya/
Catalan Government
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Support to the Regulatory Councils  and 
promotion of quality agricultural products 
and foodstuffs PDO (11), PGI (9), DO (11 
wine), GI (2) and TSG (2), organic and 
integrated food (CCPAE and CCPI). 

Budget: 1,200,000 €

Support and promotional activities for  
local and artisan food producers   
organised and certified by the Catalan 
government (Artesania Alimentària); 
awards given to the best local food 
producers of the year (butchers, bakers, 
cheese-makers, brewers, etc.); support to 
artisan food guilds and associations.  

Budget: 50,000 €

Activities to promote the official label 
‘Venda de proximitat’ (direct sales and 
short food supply chains): pioneering 
initiative in Europe led by the Catalan 
Government which guarantees and 
promotes the direct relationship between 
consumer and local producer, contributing 
at the same time to the consolidation of 
rural tourism and restaurants. 

Budget: 223,000 €

Catalonia European Region
of Gastronomy 2016

Action Programme

Generalitat de Catalunya/
 Catalan Government

17

Consell Regulador
DO Protegida Oli



Gustum European project to encourage 
rural development by promoting local 
quality food, linking actions between local 
producers, restaurants, tourism and retail.

Budget: 100,000 €

Management and promotion of 
gastroteca.cat, a Catalan Government 
website of local agro-food products, 
producers, places where these local 
food products can be bought (shops, 
markets, etc.), restaurants where these 
products have a special role, recipes 
from Catalan cuisine based on these 
products, diary of activities, routes, etc. 
Currently the web offers information about 
400 local products, 2,000 local producers, 
2,000 local retailers, and 800 Catalan 
restaurants and hotels which use and 
promote local food products.

Budget: 130,000 €

Actions and promotion of olive and 
tourist wine routes, from the 
ENPI-CoMeDPro European Neighbourhood 
Partnership Instrument – Common 
Mediterranean Development Programme. 
This includes developing facilities, 
services and activities related to local 
products, gastronomy and regional 
development. 

Budget: 50,000 €

Catalonia European Region 
of Gastronomy 2016 
Action Programme

Generalitat de Catalunya/
Catalan Government
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Strategic Plan of Innovation (R+I+T) in the 
agro-food sector: the main objective is to 
offer innovative and useful tools to the 
agro-food sector to help face new 
socio-economic demands and changes 
expected in the coming years: 
demographic changes and eating habits, 
food waste, healthy diets, environmental 
needs, etc.; it implies research centres, 
universities, consumers and business.

Budget: 1,050,000 €

Training and Technology Transfer Plan: 
conferences, seminars, courses and 
technology transfer actions aimed at 
professionals from the agro-food and 
gastronomy sector.

Budget: 65,000 €

Support actions to strategic agro-food 
sectors (olive oil, fruit, sheep and goat 
farming,...), to add value to the product and 
to promote its gastronomic potential.

Budget: 500,000 €

Agreement and partnerships with 
organisations that promote Catalan 
gastronomy, local food and a healthy diet.

Budget: 100,000 €

Catalonia European Region
of Gastronomy 2016

Action Programme

Generalitat de Catalunya/
 Catalan Government
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Plan to promote the consumption of fruit 
and vegetables in schools. The aim is to 
promote healthy eating habits amongst 
children, associate them to the 
Mediterranean diet and to reduce obesity in 
children. The programme includes 
distributing fruit to 1,236 schools, reaching 
about 300,000 children form 3 to 12 years 
old. It also includes leaflets, activities and a 
communication campaign addressed to 
make children aware of the importance of 
healthy food. This programme is 
co-financed by the European Common 
Agricultural Policy (CAP) and by the Catalan 
Department of Agriculture, Livestock, 
Fisheries, Food and Natural Environment.

Budget: 1,899,000 €

Promotional activities related to Productes 
de la Terra (The Catalan Government’s 
official list of about 350 products 
recognised as having a special historical link 
to the region): participation, organisation 
and promotion of fairs, markets, 

Catalonia European Region 
of Gastronomy 2016 
Action Programme

Generalitat de Catalunya/
Catalan Government

competitions, workshops… related to 
these products and their gastronomy; 
collaboration with museums which hold 
information related to gastronomy, food 
products and food traditions. 

Budget: 220,000 €

Farm visits:  support to local farmers to 
adapt their farms in order to be able to 
hold ‘open days’ and receive tourist 
visits, as an emerging complementary 
agricultural/farming activity which has a 
direct impact on the region and helps 
the re-encounter between urban and 
rural.

Budget: 165,000 €

Actions to promote the  presence of local 
products in restaurants, and make 
people more aware of the importance and 
potential of these products for their 
singularity and touristic attraction.

Budget: 25,000 €
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Routes to taste Catalonia:     updating 
and expansion of  enogastronomic routes 
in Catalonia, followed by promotional 
activities. These routes will include 
information about places to visit, 
producers, restaurants, etc., related to 
these products. These routes will also be 
available on a web site whose contents will 
be periodically updated.

Budget: 75,000 €

Hotels and Markets with DO:      
Campaign to promote the 11 Catalan 
wines with the DO label in hotels and 
markets in Barcelona and main Catalan 
cities.

Budget: 12,500 €

2016 Enogastronomy Tourism Year:   
organisation of activities throughout the 
year with a view to presenting and 
promoting Catalan gastronomy from a 
perspective that encompasses products, 
producers, gastronomy (from traditional to 
the most innovative) and regions. These 
activities will be addressed to both the 
general public and tourists so they get to 
know Catalan gastronomy and food 
heritage. Also to encourage Catalan tourist 
companies to promote and commercialise 
wine and gastronomy tours.

Budget: 150,000 € 

Catalonia European Region
of Gastronomy 2016

Action Programme

Generalitat de Catalunya/
 Catalan Government
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Catalan food products and gastronomy at 
national and international food fairs, such 
as Fruit Logistíca, Biofach, Gulfood, 
Foodex, Prowein, Alimentaria Barcelona, 
European Seafood, Sial China, Fruit 
Attraction, Sial Paris, Seafood Barcelona, 
Prowein China. Presentations of Catalan 
gastronomy through live show cooking 
demonstrations, tasting, and promotion of 
the relationship between high quality 
products and the territory.

Budget: 180,000 €

Young Wine Day:  Call for all young 
wine-makers, professionals in the 
sector, restaurants and specialised 
journalists with the objective to promote 
and disseminate knowledge about the 
11 new DO wines.

Budget: 5,000 €

Vinari Awards:  Official competition of 
Catalan DO wines, with the participation of 
more than 60 professional sommeliers. It 
has become one of the most inclusive 
competitions of the Catalan 
wine-producing sector.

Budget: 6,000 €

Catalonia European Region 
of Gastronomy 2016 
Action Programme

Generalitat de Catalunya/
Catalan Government
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Diputació de Barcelona 
(Provincial Council of Barcelona) 

Xarxa de Productes de la Terra (Local 
Products Network),  a voluntary network of 
more than 1000 local producers (farmers and 
food artisans) from the province of 
Barcelona, promoted and coordinated by 
the Diputació de Barcelona (Provincial 
Council of Barcelona), which works to 
strengthen the business links between 
local quality food producers and to help 
innovate in terms of production and 
commercialisation.

Budget: 700,000 €

El Parc a Taula (From Nature Park to the 
Table),  programme which highlights artisanal 
food production, local quality viticulture, the 
natural, cultural and landscape values of the 
parks in the province of Barcelona through 
gastronomy, linking local producers, 
restaurants, schools and other catering 
services. 

Budget: 75,000 €

Structuring and touristic promotion of 
gastronomy and local food products in the 
Province of Barcelona, series of activities to 
promote and consolidate tourist products 

based on gastronomy and local products, 
and promote them in different markets.

Budget: 100,000 €

Congress of Local Markets from the 
Province of Barcelona,  conference and 
workshops aimed at improving the 
exchange of knowledge and experiences 
between all the different actors working in 
the markets, with the participation of 
experts in the field.

Budget: 10,000 €

Publication of seasonal, healthy, local food 
recipes,   compilation of recipes in print as 
well as on-line version to promote healthy 
food habits (traditional dishes, seasonal 
products, low cost, products from the 
markets…) 

Budget: 10,000 €
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Diputació de Barcelona
(Provincial Council of Barcelona)

De l’hort al Mercat (From the Field to the 
Market) educational activity aimed at 
schools to inform about the nutritional 
values of food and the role of markets in 
achieving a balanced, healthy and 
sustainable diet.

Budget: 3,000 €

Campaigns and activities to promote 
municipal markets and local products,    
such as conferences, competitions, 
exhibitions etc. with the aim to underline the 
importance of municipal markets as 
benchmarks for local and healthy eating.

Budget: 60,000 €

Educational workshops, exhibitions and 
informative materials about healthy food  
information campaigns addressed to the 
general public to encourage healthy eating 
habits, prevent illness and increase the 
sense of well-being. 

Budget: 142,600 €
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Institut Municipal de Mercats 
de Barcelona (Barcelona
Municipal Institute of Markets) 

Mercat de Mercats (Market of Markets):  
open-air fair of the markets of Barcelona, 
with the presence of local producers and 
various activities to promote local food and 
how to cook it. 

Budget: 400,000 €

Menjo de Mercat (I Eat from the Market):   
educational activity aimed at schools which 
is held in the municipal markets of 
Barcelona Province and whose goal is to 
identify, experiment, recognize and 
appreciate the local food products which 
are sold there. 

Budget: 22,000 €

Estima el teu Mercat (Love your Market),    
promotion of markets and the role of 
markets in shaping cities in order to make 
them more sustainable at a social, 
economic and environmental level; to 
emphasise the importance of markets in 
cities, towns and villages in terms of food 
supply and the dissemination of ‘quality 
food’ values.

Budget: 30,000 €

A wide range of activities   will be held 
throughout the year in the 40 markets in 
Barcelona city: cooking workshops, local 
food and wine tasting events, activities for 
children, etc.

Budget: 200,000 €
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Barcelona Turisme /  
Barcelona Tourism Board 

Actions to promote the gastronomy of 
Barcelona and Catalonia, with the 
preparation and dissemination of plans and 
guides, through the web pages 
barcelonaturisme.cat and  visitbarcelona.com 
and their respective social networks, and 
participation at national and international 
trade fairs.

Budget: 200,000 €

Actions within the framework of  Delice 
Cities, an international network of cities 
formed to promote gastronomic excellence

Budget: Budget: 10,000 €

Promotion of the app Barcelona 
Restaurants    which will offer information 
about  Catalan cuisine and places to eat 
in Barcelona. Aimed at tourists as well as 
the general public.

Budget: 7,000 €

Presentations and workshops with actors 
in the sector,    tour operators, specialised 
press, etc.

Budget: 50,000 €
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Alícia Foundation

Benvinguts a pagès (Welcome to the farm): 
action to highlight the value of local 
producers through an ‘open weekend’ when 
the general public can visit different farms 
and participate in various activities. 
Restaurants, holiday cottages and rural 
tourism which promote local food will also 
be involved in the event, developing the 
relationship between farmers and chefs, 
products, local gastronomy and tourism. 
This action will be directed by The Alícia 
Foundation, with the support of the Ministry 
of Agriculture, Livestock, Fisheries, Food 
and Environment and The Catalan Tourist 
Board. 

Budget: 150,000 €

Alícia’t, festa de la cuina fàcil, sana i divertida 
(Alicia’t – easy, healthy and fun cooking), 
workshops and informative sessions 
addressed to the general public to 
encourage people to eat better; specialised 
activities for professionals in the sector in 
relation to promoting innovation in agro-food 
and local food.

Budget: 30,000 €

Promotion of food heritage and local 
gastronomy, in partnership with local public 
administration. To add value to the 
socio-economic development of the region 
through local products and gastronomy. 

Budget: 90,000 €

Alícia workshops ‘Cuinar, menjar, viure’ 
(Cook, eat, live), workshops for schools, 
professionals, people with special dietary 
requirements, etc., with the aim to offer tools 
so that people can eat better in a simple, 
healthy and sustainable way, with cooking 
playing a central role and prioritising local 
products whenever possible. 

Budget: 90,000 €
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BetterMEAL Project (Quality Meals for 
Everyone: Recharging the nexus of Public 
Policies and Public Catering for Enhancing 
Health, Environment and Rural 
Development); European project Proposal 
(currently awaiting approval in the first 
semester of 2015) aimed at promoting local 
quality agro-food products to schools and 
catering services, to improve health, the 
environment and regional socio-economic 
development. 

Budget: 85,000 €

Catalonia European Region
of Gastronomy 2016

Action Programme

Alícia Foundation
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KIC (Knowledge Innovation Communities) 
FOODBEST: Within the network of 
universities, research centres and 
companies, the Food and Nutrition 
Campus (UB) is applying for the KICFOOD 
2016 programme, promoted by the 
European Institute of Technology, to 
participate and implement actions in 
various research fields related to food. The 
sub-programme RIS3CAT Gastronomy  
will implement a research community 
involving all the main actors related to 
Catalan gastronomy, collective catering 
(schools, hospitals, etc.), the agro-food 
industry, food producers associations, etc. 
The project is expected to start in 2016.

PECT  Project of Specialization and 
Territorial Competitiveness): the Food and 
Nutrition Campus UB, together with IRTA 
(Agrofood Research and Technology 
Institute), Fundació Institut d’Investigació 
en Ciències de la Salut Germans Trias i 
Pujol, Diputació de Barcelona and the 
Santa Coloma de Gramanet Council, are 
participating in a project in a rural area in 
Maresme (a county on the Catalan coast) 

Catalonia European 
Region of
Gastronomy 2016 
Action Programme

Food and Nutrition 
Campus - University 
of Barcelona (UB)

to preserve and promote local vineyards 
and vegetable patches, creating a network 
involving local producers, restaurants and 
consumers.

ODELA (Food Observatory) is organising, 
together with the Alicia Foundation, the 
International Congress of Food 
Observatory, to analyse the changes taking 
place in relation to food consumption in our 
societies. 
ODELA is also applying to the European 
programmes H2020 to carry out two 
research programmes: Reflective 
Societies: Cultural Heritage and European 
Identities, to analyse food from a historical, 
anthropological, gastronomic, dietary, etc. 
perspective; and Creative Europe 
Programme, a research project on recipes 
from a historical point of view.
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CERGC (Catalan Centre of Gastronomic 
Studies and Research): currently in the 
process of being constituted, the CERGC 
will be a centre where the Catalan 
gastronomic sector will work to create and 
promote knowledge of gastronomy. The 
Centre will include the CRGA (Centre of 
Applied Gastronomy Research), the CEDC 
(Centre of Culinary Studies and 
Development), which will also have a 
school of haute cuisine. The CERGC will 
also be in charge of a new documentation 
and exhibition area with the aim to become 
the Catalan Gastronomic Archive. 

UB – Bullipèdia: project led by the 
world-renowned chef Ferran Adrià with the 
objective to offer scientific and academic 
rigor to cooking. In the words of Ferran 
Adrià, “the Bullipedia is expected to 
become the DNA of cooking”.

Catalonia European Region
of Gastronomy 2016

Action Programme

Food and Nutrition Campus /
University of Barcelona (UB)
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INSA – UB (Research Institute of Nutrition 
and Food Safety): Institute to offer support 
to the public and private sectors within the 
agro-food sector on nutrition and food 
safety.

Sent Sovi Chair,  an initiative together with 
the Fundació Institut Català de la Cuina i de 
la Cultura Gastronòmica to promote 
research and dissemination on food and 
gastronomy, from various fields: historical, 
anthropological, leisure, etc.

FICC Catalan Cuisine Institute Foundation): 
promotion of the label ‘Cuina Catalana’ 
(Catalan Cuisine) prioritising local quality 
food as well as local restaurants, schools, 
rural tourism, shops and producers.

Catalonia European Region 
of Gastronomy 2016 
Action Programme

Food and Nutrition Campus/
University of Barcelona (UB)
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ExpAliments 2015-2016: an event which 
will take place at the Campus UB involving 
private companies from the agro-food 
sector which will focus on local food.

“Cuines del món” (World Cuisines) is a 
project led by the Campus together with 
the Santa Coloma de Gramanet Campus 
(Maresme) with the aim to contribute to the 
re-organisation and socio-economic 
promotion of one of the most marginal 
areas in the town, using gastronomic and 
food activities as key actors in this process 
of urban development.

Catalonia European Region
of Gastronomy 2016

Action Programme

Food and Nutrition Campus/
University of Barcelona (UB)
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UNESCO Chair and the Network 
UNESCO/UNTIWIN Culture, Tourism 
and Development: working on several 
areas aimed at protecting and promoting 
local heritage, with gastronomy as a 
fundamental part. In particular - the 
International Congress ‘Tourism and 
Gastronomic Heritage: food landscapes, 
gastro-regions and gastronomic tourism’: 
its fi rst edition was held in Barcelona in  
2014 and the second edition will take place 
in 2016.

European Cultural Itineraries:   
participation in a programme to promote 
the competitiveness of gastronomic 
initiatives recognised by the European 
Council, such as the Wine and Olive trees 
routes.

Landscape, products and gastronomic 
heritage of Catalan Cuisine,  a project 
which aims to create a map of food 
landscapes and all heritage related to food 
as well as gastronomic tourism in 
Catalonia.

Catalonia European 
Region of
Gastronomy 2016 
Action Programme

Cultural Heritage and
Tourism Lab 
(LAB-PACT)/ University 
of Barcelona (UB)

Study tours and gastronomic bench-
marking,   an initiative addressed to 
universities, cities and regions who are 
interested in learning about successful 
examples of food heritage and gastrono-
mic tourism, using Barcelona and Catalo-
nia as a reference.
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Training sessions for the promotion of 
quality Catalan food products:  
addressed to CETT students, professionals 
working in the catering and restaurant 
sector and the general public. The 
objective is to teach participants, with 
assistance from local producers / farmers, 
about quality food products, their 
organoleptic properties and nutritional 
values, culinary applications and their link 
with history, traditions and tourism 
possibilities.

Budget: 4,000 € per session

Workshops to promote the use of 
quality Catalan food products in 
European restaurants: The workshop will 
have two parts. In the first session, Catalan 
experts will talk to chefs  of European origin 
who are currently working in Catalonia, 
about the quality and culinary 
characteristics of a selection of Catalan 
products. In the second part, the chefs will 
create dishes from their own countries 
incorporating the Catalan products. 

Budget: to be confirmed

Catalonia European 
Region of
Gastronomy 2016 
Action Programme

CETT – Tourism and 
Gastronomy School 
Barcelona
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Gastronomic Forum: A four-day congress 
in Barcelona on enogastronomy; trade fair, 
exhibitions, workshops and a wide 
programme of activities involving more 
than 100 local producers, chefs and with 
the participation of 60,000 professionals 
from the sector. 

Budget: 950,000 €

Orígens, agro-food fair of local 
products: 2-day fair where producers and 
high quality food products are the 
protagonists. Visitors can attend cooking 
workshops led by well-known chefs, as 
well as taste and buy the best local 
products offered by local producers. 
Approximately 10,000 visitors are 
expected. 

Budget: 150,000 €

Artisanal cheese competition (Pyrenees 
Cheese Fair): The most important cheese 
competition in Catalonia held in la Seu 
d’Urgell, with the participation of local 
producers and professionals from the 
cheese sector. The event will take place in 
October 2016 and about 70,000 
participants are expected to attend. 

Budget: 88,000 €

Catalonia European 
Region of
Gastronomy 2016 
Action Programme

Fòrum Gastronòmic 
 

Activities at the Agramunt Fair of 
Traditional Nougat and Chocolate (PGI 
Torró d’Agramunt): Cooking exhibitions 
and tasting of local PGI products: desserts 
and sweet cuisine.

Budget: 51,000 €
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Alimentaria: International Food and 
Beverage Fair, which within the framework 
of Catalonia European Region of 
Gastronomy will offer:

 ‘The Alimentaria Experience’,   
 an innovative space where the  
 visitor becomes the protagonist in  
 a culinary experience together  
 with world-renowned chefs such  
 as the Roca brothers, Carme  
 Ruscalleda, Carles Gaig, etc,.
 Vinorum: space for tasting local  
 wines which are especially valued  
 for their quality and innovation
 Gourmet olive oil bar, where  
 visitors are invited to taste  
 different varieties of virgin olive oil  
 from Catalonia, which are  
 introduced by the producers or  
 experts.

Budget: 500,000 €

Barcelona Degusta,   a food and 
gastronomy fair open to the general public 
to show, taste and learn about food and 
gastronomy. Specific activities related to 
the Candidature will include cooking 
classes, conferences on local food and 

Catalonia European 
Region of
Gastronomy 2016 
Action Programme

Alimentaria & 
Barcelona Degusta

Catalan gastronomy, tastes accompanied 
by experts, live show cooking, etc.

Budget: 30,000 €
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Slow Food Planet:  Launch and 
dissemination of the App (mobile and 
tablet apps for iOS and Android) to inform 
the general public and tourists about 
restaurants, shops, markets, places to 
visit... which fulfil the Slow criteria, i.e. high 
quality local food and respect for the 
environment. Initial implementation in 
Barcelona, followed by the rest of 
Catalonia. This action forms part of the 
Slow Food global strategy, the intention 
being to develop this tool on a global basis.

Budget: 45,000 €

Mercats de la Terra - Earth Markets. A 
worldwide network of farmers' markets 
respecting the SLOW FOOD philosophy. 
Launch and promotion of the first Mercats 
de la Terra in Barcelona (Poble Sec, 
Cornellà and El Prat del Llobregat). Already 
in Balaguer and Sitges.

Budget: 45,000 €

Participation of Slow Food Catalonia in 
Slow Food international Fairs such as 
Salone del Gusto (Torino), Slow Fish 
(Genoa) and Cheese (Bra), promoting local 
Catalan quality products.

Catalonia European 
Region of
Gastronomy 2016 
Action Programme

Slow Food Catalunya
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* Slow Food is a global, grass-roots 
organization with supporters in 150 
countries around the world who are linking 
the pleasure of good food with a 
commitment to their community and the 
environment.



Actions to promote PDO and PGI, as 
certified quality food products with links to 
the territory and which have an important 
role for local socio-economic 
development. In Catalonia there are a 
considerable number of certified quality 
products, and this number is expected to 
increase in the coming years.

Budget: 30,000 €  

Catalonia European 
Region of
Gastronomy 2016 
Action Programme

Catalan Federation 
PDO & PGI
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Artisan Cheese Shows in Catalonia:  
Market with 20 local cheese producers, 
tasting sessions, professional workshops 
and conferences, all related to cheese and 
other dairy products. The cheese shows 
will be itinerant and their aim is to inform 
cheese producers as well as consumers 
about new developments and innovation in 
the sector and to avoid bad practices. 
Shows will be held in Borredà (Berguedà), 
Montblanc (La Conca de Barberà), Sort (El 
Pallars Sobirà), Palau d’Anglesola (Pla 
d’Urgell), etc.

Budget: to be confirmed

Cheese Fairs: Participation in several fairs 
in Catalonia where cheese and local 
cheese producers are the protagonists; it is 
an opportunity to promote locally 
produced dairy products as an important 
part of Catalan food heritage, with its 
tradition, varieties and particularities. 
Among these fairs are: the Artisanal 
Cheese Fair of the Pyrenees (La Seu 
d’Urgell, Alt Urgell), Lactium (Vic, Osona), 
the Catalan Artisan Cheese Fair (Lladó, Alt 

Catalonia European 
Region of
Gastronomy 2016 
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ACREFA: 
Cheese Artisans

Empordà), Slow Food Fair and Helath 
(Balaguer, La Noguera), Sant Llorenç Fair 
(La Cerdanya).

Budget: to be confirmed
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Setmana del Dijous Grass (Fat Thursday 
Week): Activities all over Catalonia, led by 
local artisan producers, to promote 
traditional meat products related to the 
event: a variety of traditional sausages and 
other meat products.

Meat artisans at the schools  to open 
artisan workshop places to schools to 
explain artisanal work, introduce the 
products and give guided tasting.

School of Meat Artisans:   Innovation, 
creativity and development of new meat 
products; recuperation of traditional 
products; training and dissemination 
amongst professionals and consumers.

Innovation and improvement of artisan 
meat products:   programme of activities 
to transfer knowledge to the sector in new 
fields such as reducing salt and fat in meat 
products, allergens, new combinations and 
tastes, etc.

Catalonia European 
Region of
Gastronomy 2016 
Action Programme

Fundació Oficis de la
Carn: Meat Artisans

Promotion of local food: meat artisans 
participating in local fairs, workshops and 
show cooking; together with local 
administrations, research centres, Alicia 
Foundation, in order to promote traditional 
artisan as well as innovative meat products.
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Catalonia Gourmet Experience:   
gastronomic experience where Catalan 
gourmet producers are the principal tourist 
attraction. Creation of gastronomic routes 
starting from the main tourist destinations 
in Catalonia which allow the visitor to 
discover the interior of the country through 
gourmet gastronomy. 

Budget: to be confirmed

Organisation in conjunction with the CETT 
school of cookery (Barcelona University) of 
a series informative talks and workshops 
on Catalan gourmet products aimed at 
CETT students and future chefs. 

Budget: to be confirmed

Participation at the international Fira 
Alimentaria Barcelona 2016, where Catalan 
gourmet products will be highlighted and 
promoted to more than 140,000 visitors. 
April 2016

Budget: to be confirmed

Catalonia European 
Region of
Gastronomy 2016 
Action Programme

Catalonia Gourmet 
Cluster
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An innovative cooperative of producers 
and professionals (health experts, 
gastronomes, chefs, nutritionists, etc.) to 
promote and sell local food products 
initially from the region of Lleida to then 
include the rest of Catalonia. The project 
will include a shop selling local products, 
will organize visits to producers, hold 
workshops on health, cooking, etc.

Budget: 200,000 €

Catalonia European 
Region of
Gastronomy 2016 
Action Programme

Venda de Proximitat/
Producers Direct Sales 
& Short Food Supply 
Chains
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Generalitat de Catalunya (Catalan Government) 6,542,500

Diputació de Barcelona (Provincial Council of Barcelona) 1,103,000

IMMB (Barcelona Municipal Institute of Markets) 652,000

Turisme Barcelona (Barcelona Tourist Board) 267,000

Alícia (Alicia Food and Science Foundation) 445,000

Food and Nutrition Campus & LAB-PACT - University of Barcelona

CETT Tourism and Gastronomy School Barcelona

Fòrum Gastronòmic 1,239,000

Alimentaria & Barcelona Degusta 530,000

Slow Food Catalonia 90,000

PDO & PGI Federation  30,000

Food Artisans

Cluster Gourmet Catalonia

Venda de Proximitat (Producers Direct Sales) 200,000

More Catalan organisations, agents and initiatives are expected to participate in the 
Candidature Catalonia European Region of Gastronomy 2016. 

Budget to be confirmed*

*
*

*
*

Catalonia European 
Region of
Gastronomy 2016 
Action Programme

List of Participants and Global Budget 
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The programme will include different means of evaluation according to the activity: 

number of participants, visits (web and social media), evaluation questionnaires, media 

impact, etc.  These evaluation procedures will involve both the Directive Committee 

and the organisers responsible for each event.

The Directive Committee will produce evaluation reports which will be presented to the 

General Committee. There will be periodical evaluations, a general evaluation at the 

end of the first year as well as further evaluations to analyse the impact and long-term 

effects of the programme. This long-term evaluation will be carried out by the General 

Committee and later on, by the new Food Committee set up by the Catalan 

Government, which will take over from and continue the work started by the General 

Committee.

Evaluation
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Catalunya, declarada Regió Europea de 
la Gastronomia 2016 
 

• Juntament amb la regió portuguesa del Miño, són les primeres a 
obtenir aquest reconeixement. 

• Durant el transcurs de l’acte, Carme Ruscalleda ha estat nomenada 
ambaixadora de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016. 

 
Dijous, 2 de juliol de 2015 - Avui s’ha celebrat la cerimònia de lliurament del títol 
obtingut per Catalunya de Regió Europea de la Gastronomia 2016, impulsat pels 
departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i d’Empresa i 
Ocupació (DEMO), a través de l’Agència Catalana de Turisme, conjuntament amb 
entitats, agents i personalitats del país. 
  
En un esdeveniment internacional a La Pedrera presidit pel conseller d’Empresa i 
Ocupació (DEMO), Felip Puig, acompanyat del secretari general del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Josep Maria Elorduy i Vidal, i que ha 
comptat amb distingits representants del món de la gastronomia i el turisme, Catalunya 
ha rebut el reconeixement de mans de Iñaki Gaztelumendi, Director Tècnic del Fòrum 
Mundial de Turisme Gastronòmic. En l’acte de lliurament, el conseller Puig ha 
manifestat sentir-se “molt emocionat i orgullós per  aquest reconeixement que 
suposa un repte i una responsabilitat”, i ha volgut destacar que “aquest títol ens 
ajuda a consolidar-nos com un país que sap fer de la seva gastronomia un 
element de generació de riquesa, valor afegit i orgull”. 
  
La xef Carme Ruscalleda ha estat nomenada ambaixadora de Catalunya Regió 
Europea de la Gastronomia. En la seva intervenció, Ruscalleda ha destacat que “som 
un país ple d’oportunitats perquè la creativitat està en l’ADN de Catalunya” i ha 
recordat que “som hereus d’una cultura culinària que ve de molt antic i que ens 
mantindrem si fem un treball ben fet, i si cuidem el talent i la qualitat”. 
  
Aquest títol posa de manifest que la gastronomia és l’herència cultural de Catalunya i 
que, actualment, la cuina catalana està liderant la gastronomia internacional. En 
aquest sentit, l’objectiu és promoure els productes alimentaris i la gastronomia 
catalanes com elements essencials de la identitat del país així com agents clau en la 
promoció turística de Catalunya. 
  
Al llarg de l’any 2016 es pretén promocionar la menció entre la ciutadania catalana en 
general, així com entre les organitzacions que treballen en l’àmbit de la gastronomia 
en un sentit ampli i interdisciplinari (salut, educació, sostenibilitat, innovació, 
desenvolupament regional, polítiques públiques, etc.). Aquesta difusió del guardó es 
farà a través dels canals propis, així com altres mitjans a l’abast (mitjans de 
comunicació, xarxes socials, conferències, etc.). 
  
“Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016” és un projecte viu i es vol que 
sigui el més inclusiu possible, amb entitats, agents i persones del país que treballen 
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per promoure la gastronomia catalana. El sector agroalimentari i gastronòmic català 
abraça un amplíssim i divers teixit d’iniciatives, produccions i elaboracions 
agroalimentàries de qualitat, fires i mercats, rutes i experiències turístiques, festes i 
campanyes gastronòmiques, col·lectius de cuina, gremis, etcètera, així com centres de 
recerca i formació, equipaments, organitzacions professionals, i altres associacions. La 
celebració, el 2016, de Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia vol 
contribuir a sumar esforços entre totes aquestes iniciatives i agents, enfortir i 
consolidar el marc de col·laboracions, i donar-los-hi major visibilitat a Catalunya, a 
Europa, i al món. 
  
A més, des de Catalunya es posarà especial atenció en la relació entre els productes 
agroalimentaris locals, la cuina i el paisatge, com a elements interconnectats i vectors 
de la identitat i del desenvolupament sostenible d’un territori, posicionant alhora 
Catalunya com a destinació turística enogastronòmica. El propòsit és, també, 
compartir coneixements i experiències amb els altres socis participants de la 
Plataforma ‘European Regions of Gastronomy’. 
  
Entre les entitats que actualment ja han signat el document d’adhesió, que dóna suport 
a la menció, hi ha el Conselh Generau de la Val d’Aran, l’Acadèmia Catalana de 
Gastronomia, el Campus de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona, la Universitat 
de Girona, l’Observatori de l’Alimentació de la UB, Turisme de Barcelona, Slow Food 
Barcelona, Fundació del Parc Científic i Tecnològic de Universitat Rovira Virgili, 
l’Associació Catalana per al Temps Lliure i la Cultura, l’Associació Catalana d’Agències 
de Viatges Especialitzades, la Federació Catalana de Carnissers i Cansaladers-
Xarcuters, el Patronat de Turisme de Girona, l’Escola d’Hoteleria i Turisme de 
Cambrils, i l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida. 
  
En la inauguració de l’acte, Pere Torres, secretari d’Empresa i Competitivitat del 
Departament d’Empresa i Ocupació, ha destacat que “és la primera vegada que 
s’atorga aquest reconeixement, i que per Catalunya és una oportunitat 
encapçalar la llista de Regions Europees de la Gastronomia”. 
  
Per altra banda, Joan Girona, director general d’Alimentació, Qualitat, i Indústries 
Alimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha volgut 
destacar que “som un país amb uns productes de gran qualitat i una indústria 
agroalimentària excel·lent  i la cuina és l’aparador on exposar aquestes 
excel·lències i que aquest reconeixement ens ha de permetre seguir progressant 
en un futur”. 
  
Millorar la qualitat de vida en les regions europees 
  
La Regió Europea de la Gastronomia és una iniciativa, impulsada per una plataforma 
de regions europees i administrada per l’Institut Internacional de Gastronomia, Cultura, 
Arts i Turisme (IGCAT). Aquesta iniciativa pretén estimular, recopilar i difondre el 
coneixement per contribuir a una millor qualitat de vida en les regions europees 
mitjançant la promoció de les cultures alimentàries i l’estímul de la innovació 
gastronòmica. 
  
El títol Regió Europea de la Gastronomia s'atorgarà a 2-3 regions de la xarxa cada 
any, les quals, conjuntament o per separat, desenvoluparan un sòlid programa 
d'esdeveniments i col·laboracions, cosa que ajudarà les regions a assolir visibilitat, 
viabilitat, cohesió social i sostenibilitat.   
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Aquesta distinció té com a objectiu contribuir a una millor qualitat de vida en les 
regions europees, destacar les diferents cultures alimentàries, estendre l’educació per 
a una millor salut i sostenibilitat, i fomentar la innovació gastronòmica. Això es vol 
aconseguir organitzant esdeveniments i mitjançant una plataforma d’intercanvi de 
coneixements amb el suport de les institucions europees, coordinades per un 
organisme independent que pot ajudar a recopilar i difondre el coneixement que es 
genera mitjançant l’activitat de les regions participants. 
  
  
Xarxes socials: 
FB > https://www.facebook.com/SomGastronomia 
TW > https://twitter.com/SOMGASTRONOMIA 
IG > https://instagram.com/SOMGASTRONOMIA/ 
  
Hashtag: #SomGastronomia16 
  
Web: 
http://www.catalunya.com/somgastronomia 
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Catalunya Regió Europea de la Gastronomia  

presenta el seu calendari d’accions 2016 
 

• En l’elaboració d’aquest calendari ha intervingut un Comitè 

d’Experts format per més de 50 representats dels diferents sectors 

de la gastronomia a Catalunya 

• CREG assoleix l’objectiu de reunir al sector per potenciar la 

gastronomia del país 

 

Barcelona, desembre de 2015.-

 Catalunya Regió Europea de la 

Gastronomia (CREG) ha presentat el 

seu calendari d’accions per aquest 

proper any, dotze mesos d’activitats 

que tenen com a objectiu 

potenciar i donar a conèixer la 

gastronomia com a element de 

singularització i com a un dels  

principals eixos definidors de la 

identitat catalana com a destinació turística.   

 

En l’elaboració del calendari, desenvolupat pel CREG, ha intervingut també un Comitè 

d’Experts format per representants dels diferents sectors de la gastronomia i el turisme de 

Catalunya, entre els que destaquen la Universitat Autònoma de Catalunya, Fira de Barcelona, 

l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, l’associació Slow Food, el Gremi de Flequers de 

Barcelona, Mercabarna, Gastronomy Culture Arts and Tourism i El Celler de Can Roca, entre 

d’altres. Més 50 entitats que s’uneixen amb la finalitat de crear una agenda enriquidora i que 

ajudi, amb el seu assessorament, a potenciar el producte de la terra dins i fora del país.  

 

El pla d’accions 2016 compta amb un pressupost de més de 2 milions d’euros per realitzar 

diferents activitats relacionades amb el sector agroalimentari, entre les quals es destaquen les 

següents, proposades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: 

• El Primer concurs internacional de Xefs joves: “European Young Chef Award 

2016” 

• Workshops de noves tecnologies i gastronomia 

Presentació del calendari d'accions 2016 de CREG al Fòrum Gastronòmic de Girona



• Pla de contractació pública d’aliments de qualitat per als més petits, amb l’objectiu 

de guiar-los per aconseguir una millor educació alimentaria 

• Pla Interreg, que busca endinsar als joves en el món gastronòmic 

• La Festa de la Nutrició i la Gastronomia en el marc de l’exposició “Nutrició, impuls 

vital” 

Per altra banda i en el marc del CREG, l’Agència Catalana de Turisme, del Departament 

d’Empresa i Ocupació, ha declarat el 2016 com a Any de la Gastronomia i l’Enoturisme amb 

l’objectiu de posicionar la gastronomia com a element clau de singularització i com un dels 

principals eixos definidors de Catalunya com a destinació turística.  

 

Algunes de les accions destacades d’aquest any seran: 

• Congrés Internacional d’Enoturisme, jornades articulades al voltant d’un congrés i una 

trobada comercial. 

• Mercat d’Escapades orientat a oferir al públic escapades a l’interior i la natura de 

Catalunya amb un fort component enogastronòmic.  

• Benvinguts a Pagès, cap de setmana de portes obertes a les explotacions agrícoles i 

ramaderes, i amb promocions específiques de la restauració i l’hoteleria. 

• Buy Catalunya 2016, trobada comercial entre empreses turístiques catalanes i operadors 

turístics internacionals. 

 

Els mercats prioritaris de promoció d’aquest any seran en primer lloc els de proximitat, Regne 

Unit, Alemanya, França i l’Estat espanyol. També es faran algunes accions a Benelux, Països 

Nòrdics i Estats Units. I finalment també es faran algunes accions molt concretes a Xina, Rússia, 

Sud-amèrica i el Sud-est asiàtic. 

 

Dins el marc del CREG, també destaquen unes altres propostes d’alguns dels integrants del 

Comitè d’Experts: 

• Setmana internacional dels mercats i diferents activitats relacionades amb els mercats 

d’alimentació, com mercats ecològics, proposada per l’ Institut Municipal de Mercats de 

Barcelona. 

• Alícia’t 2016, festa de la gastronomia de les comarques de Barcelona, proposada per la 

fundació Alícia amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. 

• L’Origen dels Aliments i el programa KM0, proposat per la Direcció General 

d’Indústria del Departament d’Empresa i Ocupació. 

• Dia Enogastronòmic a Londres, proposat per  Turisme de Barcelona. 

• Fira de la Maduixa, Fira del formatge i les Jornades Gastronòmiques, proposades 

per l’Escola Universitària d’Hosteleria i Turisme de Sant Pol de Mar. 

• Taller de rebosteria vegana, proposat per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària  

• Jornades deth caviar, proposat pel Conselh Generau d’Aran 

• Fires Internacionals  proposades per PRODECA – INCAVI 



• Fira Alimentària, la II Nit del Gourmet Català i Català Gourmet Experience, 

proposada pel  Clúster Gourmet de Catalunya 

• Congrés Euro-Mediterranean Food Turisn, proposat pel LABTACT (Laboratori de 

Patrimoni i Turisme Cultural UB) – Xarxa IBERTUR 

• Fira Agroalimentària “Orígens”, proposada pel Fòrum Gastronòmic 

 

 

www.catalunya.com/somgastronomia 

Facebook: facebook.com/SomGastronomia 

Twitter: twitter.com/SomGastronomia 

Instagram: instagram.com/SomGastronomia 

#SomGastronomia16 

 

 

Per a més informació: 

 

 

 

Montse Alonso 
T +34 93 412 78 78 Ext 102 
M +34 616 400 195 
montsealonso@mahala.es 
 

 
Blanca Gaig 
T +34 93 412 78 78 Ext 101 
M +34 671 587 303 
blanca@mahala.es 
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DOSSIER DE L’ANY DE LA GASTRONOMIA 

I L’ENOTuRISME 2016



Any de la 
Gastronomia  

i l’Enoturisme 
2016



C ata l u n ya



2 0 1 6

«Acompanyeu-me. Us convido a un 
viatge que us farà descobrir,  

enriquir-vos culturalment i divertir-vos. 
Un viatge en què coneixereu persones 

i indrets, històries, costums i tradicions 
que de vegades us faran saltar les 

llàgrimes d’emoció i de sentiment, però, 
sobretot —això us ho garanteixo—,  

us ho passareu bé. Un trajecte en 
què viure el plaer de la bona taula 

us provocarà una emoció d’allò més 
gratificant. Us convido a conèixer 

Catalunya per mitjà dels seus vins, 
dels seus productes i de la seva cuina, 

perquè aquest plat té molts ingredients  
i tots us agradaran.» 

Xavier Espasa, 
director general de l’Agència Catalana de Turisme



C ata l u n ya

L’Agència Catalana de Turisme ha declarat 
el 2016 Any de la Gastronomia i l’Enoturisme 
com una oportunitat per centrar els esforços 
promocionals turístics de Catalunya en 
accions específiques i genèriques lligades  
a les experiències de turisme gastronòmic  
i d’enoturisme. 

És també una invitació a una experiència 
de descoberta que vol arribar a l’àmbit de 
les emocions. Una descoberta de la cuina, 
dels vins, dels productes i del territori. Una 
oportunitat per viure una experiència turística 
transversal que complementa perfectament 
tota la resta d’experiències turístiques. 
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Catalunya ha estat declarada Regió Eu-
ropea de la Gastronomia 2016, un reco-
neixement que palesa la qualitat del seu 
patrimoni agroalimentari i turístic i simbolit-
za l’excel·lència dels seus productes, de la 
seva cuina i de les seves tradicions.

El distintiu Regió Europea de la Gastrono-
mia situa Catalunya com a regió capdavan-
tera a Europa en l’àmbit alimentari i turístic. 
La bona feina dels productors, restaura-
dors, centres de recerca, escoles, mitjans 
de comunicació, entitats i xefs catalans ha 
fet d’aquesta cuina i dels productes agroa-
limentaris una referència internacional. 

Així, el 2 de juliol de 2015, Catalunya va 
rebre oficialment el títol de Regió Europea 
de la Gastronomia, juntament amb Minho 
(Portugal).

Per optar al títol, el Govern de la Generalitat 
de Catalunya va presentar una candidatura 
basada en tres eixos vertebradors: territori, 
cuina i producte, trets diferenciadors de la 
gastronomia catalana, i va posicionar el pro-
ducte agroalimentari local com a exponent 
singular del territori i base d’una cuina que 
aporta un accent particular a la cultura. 

Aquest és un projecte pioner a Europa que 
pretén estimular, recopilar i difondre el co-
neixement per contribuir a una millor qualitat 
de vida a les regions europees mitjançant 
la promoció de les cultures alimentàries i 
l’estímul de la innovació gastronòmica.

La Regió Europea de la Gastronomia és 
una iniciativa impulsada per una plataforma 
de regions europees i administrada per 
l’Institut Internacional de Gastronomia, 
Cultura, Arts i Turisme (IGCAT). Aquest 
títol s’atorga a dues o tres regions de la 
xarxa cada any, les quals, conjuntament o 
per separat, desenvolupen un programa 
d’esdeveniments i col·laboracions sòlid que 
ajuda les regions a assolir visibilitat, viabili-
tat, cohesió social i sostenibilitat. 

Aquesta distinció té com a objectiu con-
tribuir a una millor qualitat de vida a les 
regions europees, destacar-ne les diferents 
cultures alimentàries, estendre l’educació 
per a una millor salut i sostenibilitat, així 
com fomentar la innovació gastronòmica. 
Aquests objectius s’assoleixen a partir 
de diverses activitats i esdeveniments, 
i mitjançant una plataforma d’intercanvi 
de coneixements amb el suport de les 
institucions europees, coordinades per 
un organisme independent que ajuda a 
recopilar i difondre el coneixement que es 
genera mitjançant l’activitat de les regions 
participants.

«Som terra, som mar, 
som gastronomia»

Catalunya, Regió Europea de la Gas-
tronomia és un projecte viu i amb vocació 
inclusiva que té el suport de múltiples enti-
tats, agents i persones del país que treba-
llen per promoure la gastronomia catalana 
sota l’eslògan «Som terra, som mar, som 
gastronomia».

Aquest objectiu essencial queda reflectit 
en totes les accions que el CREG’16 
realitzarà durant l’any 2016, deixant 
l’empremta de «territori, cuina i producte» 
en cadascuna d’elles. Així, durant el 2016 
a Catalunya es podrà gaudir d’una gamma 
amplíssima i diversa d’iniciatives, com ara 
produccions i elaboracions agroalimentàri-
es de qualitat, fires i mercats, rutes i ex-
periències turístiques, festes i campanyes 
gastronòmiques, i tastos dels plats elabo-
rats pels col·lectius de cuina, entre d’altres.

D’aquesta manera, es reforça la identitat 
del país, com a territori ric en gastronomia, 
paisatge i innovació creativa, i s’afavoreix, 
consegüentment, una major visibilitat de 
Catalunya a Europa i al món.

Catalunya,
Regió
Europea  
de la
Gastronomia
(CREG’16)

Carme Ruscalleda,  
ambaixadora CREG’16 

La cara visible d’aquest projecte és 
la Carme Ruscalleda, xef catalana de 
renom internacional que té tres estrelles 
Michelin al restaurant Sant Pau de Sant 
Pol de Mar (Catalunya), dos al restau-
rant Moments, que condueix amb el seu 
fill Raül, a l’Hotel Mandarin de Barce-
lona, i dos més al Sant Pau de Tòquio 
(Japó). Ha estat la primera cuinera al 
món a aconseguir tantes estrelles per 
als seus restaurants, i continua a dalt de 
tot d’aquesta constel·lació. 

Carme Ruscalleda és una entusiasta 
dels tres eixos que vertebren el títol: el 
producte, el territori i la cuina catalana, 
perquè, fidel a tot allò que li és pròxim, 
defensa així el potencial del país. 

D I v E R S I T A T

I D E n T I T A T
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gastronòmic  
a Catalunya
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La gastronomia és un sector estratègic del 
nostre país. La gastronomia sempre ha 
estat, és i serà un dels elements més iden-
titaris de la cultura catalana, així com un 
dels motors que ajuda a mantenir l’equilibri 
territorial, el paisatge i el medi ambient.

Catalunya és un país d’història mil·lenària, 
amb una cultura i una llengua pròpies, de 
clima suau i mediterrani, i amb una riquesa 
natural incomparable, que conjuga la 
bellesa dels paisatges de muntanya amb la 
llum intensa de les platges. 

A Catalunya tenim un patrimoni culinari viu 
i ric que cal conèixer, estimar i preservar, 
i que és el resultat de les aportacions de 
diferents cultures i civilitzacions.

Els orígens 
de la cuina catalana

Catalunya pot presumir d’una antiga 
cultura culinària gastronòmica. Els primers 
llibres de cuina escrits en català de què 
tenim constància es remunten a l’edat 
mitjana. El més antic que conservem és 
el Llibre de Sent Soví, manuscrit anònim 
del segle xiv, i poc més tard aparegueren 
tres receptaris més, el Llibre d’aparellar 
de menjar, el Llibre de totes maneres de 
potatges i el Llibre de totes maneres de 
confits. Medieval és també el Llibre del 
coc, firmat pel mestre Robert de Nola, que 
es presenta com a cuiner del rei Ferran I de 
Nàpols, de la corona catalanoaragonesa. 
I un altre llibre d’aquella època, Lo crestià, 
del clergue Francesc Eiximenis, ja parla de 
la manera correcta de servir viandes i vins. 
Són llibres que recullen els costums a la 
taula de la noblesa, que és la que en aquell 
temps tenia accés als llibres i que, tot i 
mantenir distància amb el que devia ser 
l’alimentació diària de les classes menys 
benestants, ens dóna molta informació de 
la manera com menjaven. 

De la mateixa manera que Catalunya 
destaca perquè té un ric patrimoni arqui-
tectònic i artístic, la cuina catalana és un 
tribut a les cultures que ens han precedit, 
un exemple d’adaptació al medi amb 
creativitat.

Oli, blat i vi, aquesta és la trilogia mediter-
rània que forma part del nostre paisatge i 
de la nostra alimentació des de l’antiguitat. 
Grecs i romans en van fomentar els con-
reus i, sobretot, el comerç. Més tard els 
àrabs, amb més segles de presència en 
el que es coneix com la Catalunya Nova 
—dit, a grans trets, la franja triangular que 
va del nord-oest al sud—, ens van deixar 
aliments que fins aleshores no coneixíem 
(arròs, sucre, albergínies o safrà, entre d’al-
tres), preparacions i costums que també es 
veuen reflectits a la cuina. Al descobriment 
d’Amèrica, li devem un abundant cistell 
d’aliments, que vam anar incorporant, 
progressivament, a partir dels segles xv i xvi 
en endavant. Uns productes que fa molt 
de temps que vam fer nostres, fins al punt 
de considerar-ne alguns com a autòctons. 
Avui no entendríem la nostra cuina sense 
els tomàquets, les patates, els pebrots, les 
mongetes o el cacau, que no conreem, 
però que elaborem d’ençà de fa molt de 
temps. 

Els canelons, un plat que va venir amb els cuiners 
italians que es van establir a Barcelona al segle 
xix, avui no falten a les taules familiars per Nadal, 
ni en fondes i restaurants de tot el país. 

I el nostre pa amb tomàquet? Icona de la cuina 
catalana per excel·lència, fàcil de preparar, molt 
econòmic i equilibrat des del punt de vista nutritiu, 
el pa amb tomàquet eleva a la categoria de delí-
cia una humil llesca de pa. La fusió culinària, per 
als catalans, no és cosa de fa dos dies. Tenim la 
facilitat d’incorporar tot allò de bo que ens arriba. 

L’escalivada, un dels plats més nostrats, porta 
l’albergínia, que ens van dur els àrabs, i el pebrot 
vermell, que va venir de terres americanes. 
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Un territori i un paisatge 
tan diversos com les cuines 
que es conserven

Catalunya és un territori d’uns 32.000 km2, 
aproximadament de la mida de Bèlgica. 
Situada al nord-est de la península Ibèrica, 
la conformen una gran varietat de paisat-
ges, resultat d’una geografia molt diversa. 
D’una banda, ens coronen, imponents, els 
Pirineus, amb cims de fins a 3.000 metres, 
que delimiten la zona nord del país, amb 
una vall orientada a l’Atlàntic, la Val d’Aran, 
que ha conservat una cultura, una llengua 
—l’aranès— i unes institucions pròpies. 

Per l’est, de nord a sud, ens abraça el mar 
Mediterrani, que tantes cultures ens ha dut 
al llarg de la història i que ha contribuït a 
configurar-ne una de pròpia. Som medi-
terranis. Les nostres costes, tan diverses 
—la Costa Brava, la Costa de Barcelona 
(el Maresme, al nord, i el Garraf, al sud de 
la capital), la Costa Daurada i, més al sud, 
el delta de l’Ebre—, tenen cadascuna una 
forta personalitat que es veu reflectida en 
els seus plats. 

Els trets geogràfics que configuren Cata-
lunya marquen també la cultura gastronò-
mica del país: de mar i de muntanya, de 
tradició i d’innovació, rica en productes 
autòctons de qualitat.

El paisatge és la matèria primera del turis-
me. Del Pirineu al litoral, del nord al sud, 
del secà al regadiu, de l’alta muntanya al 
mar, les combinacions ofereixen experièn-
cies úniques i singulars. 

Tenim una identitat culinària comuna, però 
cada territori, cada paisatge, té les seves 
pròpies especificitats, marcades pel clima, 
la geografia, la seva pròpia història, els 
productes que s’hi fan i l’activitat econòmi-
ca de la zona.

Un país ric en cuines

Escampats per tots els racons de Catalu-
nya, els nostres cuiners conviden a gaudir 
del plaer d’un bon àpat en establiments de 
tots els estils.

La creativitat expressada pels grans noms 
de la nostra cuina, de vegades duta fins als 
límits de l’avantguarda, és la que ha posici-
onat Catalunya i la nostra gastronomia com 
una de les més prestigioses internacional-
ment i la que ha portat visitants d’arreu del 
món fins al nostre país amb l’únic objectiu 
de conèixer-la.

Som el país que ha encapçalat més cops 
la llista de la revista Restaurant Magazine 
del millor restaurant del món: cinc anys 
El Bulli i dos El Celler de Can Roca. Els 
nostres grans cuiners de l’actualitat, amb 
Ferran Adrià al capdavant, han protago-
nitzat una revolució que a les darreries del 
segle xx ha fet repensar el fet culinari a tot 
el món, revisant conceptes i aportant tècni-
ques fins aleshores desconegudes. 

Actualment tenim un bon 
reguitzell d’«ambaixadors del 
gust». A més de Ferran Adrià, 
Carme Ruscalleda, Joan Roca, 
Albert Adrià, Paco Pérez, Oriol 
Castro, Eduard Xatruch, Nandu 
Jubany, Carles Gaig, Ramon 
Freixa, Jordi Cruz, Sergio i Javier 
Torres, un llarguíssim etcètera 
té el reconeixement de la crítica 
mundial i la valoració de les 
guies. 

«La cuina  
és el paisatge 
a la cassola»
  
(cita atribuïda a Josep Pla, escriptor)
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Catalunya té 50 restaurants  
que acumulen 60 estrelles Michelin.
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Els impulsors de la Marca Cuina Catalana tenen  
en marxa una campanya perquè la UnESCO 
reconegui la cuina catalana com a patrimoni 

immaterial de la humanitat. 
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A Catalunya fa temps que treballem per 
teixir una xarxa compacta de complici-
tats entre els pagesos, els ramaders, els 
pescadors, els viticultors, els mercats i 
les botigues, els artesans o les indústries 
transformadores i, finalment, els restaurants, 
els bars, les fondes i els establiments on es 
menja. 

Els col·lectius de cuina es reparteixen per 
tot el país. Es tracta d’agrupacions de xefs 
units per un territori i compromesos a pro-
moure’l. En totes i cadascuna d’aquestes 
regions es fa bandera d’un o de diversos 
productes agroalimentaris distintius i, sovint, 
dels plats que els enalteixen. Els cuiners ho 
fan per mitjà d’un plat inscrit en la memòria 
col·lectiva, o fan una demostració de l’evo-
lució culinària. A Catalunya, durant tot l’any 
hi ha campanyes, fires, festes i mercats 
on aquests col·lectius mostren la força del 
grup, alhora que el visitant viurà l’experièn-
cia del coneixement per mitjà del gaudi.

Per la seva banda, el segell Cuina Catala-
na, impulsat per l’Institut Català de la Cuina, 
avala els restaurants —prop de 170— que, 
en la seva carta, aposten per plats de la 
cuina tradicional que estan inventariats en 
el Corpus del patrimoni culinari català. Una 
obra magna, la més exhaustiva, amb més 
de 1.200 entrades, producte d’anys de 
treball de camp per tot Catalunya d’inves-
tigadors, cuiners i gent anònima. Alhora, la 
Marca Cuina Catalana valora l’ús d’aliments 
de proximitat per atorgar aquest distintiu, 
que, en definitiva, vol garantir la continuïtat 
d’aquest patrimoni.

Bo, sa i just. Els restaurants catalans que 
segueixen la filosofia d’ecogastronomia 
(slow food) uneixen el plaer de menjar amb 
la responsabilitat, la sostenibilitat i l’harmo-
nia amb l’entorn. El moviment slow food 
reconeix amb el segell «km 0» els establi-
ments que opten pels productes de la zona, 
bons i sostenibles. Però el concepte de 

compromís depassa aquesta marca. Cada 
cop hi ha més restauradors que opten per 
tot allò que neix i es produeix a prop i en les 
millors condicions.

Per als visitants que gaudeixen amb els 
plaers de la taula i el bon descans es va 
crear el distintiu Hotels Gastronòmics de 
Catalunya: més de 40 establiments hotelers 
repartits per tot el país, especialitzats en la 
cuina catalana i els productes de la terra. 
Tastar aquests ingredients als seus llocs 
d’origen permet descobrir qui som per mitjà 
dels nostres plats. En aquests hotels, el 
repòs és tan important com la voluntat d’ex-
cel·lir en la cuina, amb plats de la tradició 
més o menys revisada segons l’empremta 
de cada xef.

La gestió familiar i el tracte personal són 
dos dels eixos sobre els quals gira aquest 
distintiu, que llueixen per tot el territori català 
des d’hotels de cinc estrelles fins a hostals 
o pensions amb encant (amb un màxim de 
60 habitacions i 120 places).

El mapa es completa amb les cases fonda, 
que estan repartides per totes les comar-
ques turístiques catalanes i que ofereixen 
serveis d’allotjament i restauració, amb 
propostes gastronòmiques pròpies de la 
cuina «de casa» i sempre en contacte amb 
un entorn tan ric en natura com en oferta 
cultural.

També cal esmentar la important tasca dels 
gremis de restauració, que treballen per 
millorar la qualitat dels restaurants i de les 
fondes del país.

La promoció del producte de qualitat no 
s’entén sense la tasca de tots aquests res-
tauradors amb estrella Michelin, dels col·lec-
tius de cuina, del moviment slow food, de la 
Marca Cuina Catalana i del distintiu Hotels 
Gastronòmics, etc. I de tants professionals 
que vetllen en el seu dia a dia per no defrau-
dar uns visitants cada cop més exigents. 

Viure i menjar sense presses. El moviment slow 
food, fundat el 1986 per Carlo Petrini com a 
oposició al fast food i estès per tot el món, vetlla 
per preservar la diversitat de productes i sabors, 
pel respecte al ritme de les estacions i per la 
cura del medi ambient.

Menció especial per als bars i restaurants que 
ofereixen platillos i tapes, una manera divertida, 
informal i original de menjar. Com tampoc no 
podem deixar passar l’oportunitat de conèixer 
els bars que serveixen aperitius a les terrasses, 
un costum molt arrelat, on no falta el tradicional 
vermut, un vi que se sol prendre abans de l’àpat 
del migdia.

Una cuina elaborada amb productes de proxi-
mitat, característics de la zona que els acull, i de 
qualitat, reconeguts amb la denominació d’ori-
gen protegida (DOP) i la indicació geogràfica 
protegida (IGP).

Repartits per tota la geografia, tenim més de 25 
col·lectius de cuina, agrupacions de cuiners 
o de restaurants i, en alguns casos, també de 
productors agroalimentaris, que basen la seva 
proposta gastronòmica en els productes i els 
costums de l’entorn.
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Un cistell ple de productes

Un rebost que varia segons l’estació. El 
paisatge és un calendari amb les planes 
obertes. El visitant ho podrà comprovar en 
qualsevol dels mercats, dels permanents i 
dels setmanals, repartits en pobles i ciutats 
de tot el país. 

Per la seva excel·lència i personalitat, tenim 
molts productes que mereixen el distintiu 
oficial europeu de denominació d’origen 
protegida (DOP) o d’indicació geogràfica 
protegida (IGP). Ambdós distintius s’ator-
guen a productes típics arrelats a una regió 
que els proporciona un caràcter específic i 
un sabor inimitable. 

De les terres humides de la desemboca-
dura del gran riu del sud, l’Ebre, Catalunya 
n’ha sabut treure un arròs de qualitat, el 
del delta de l’Ebre. En aquest espai natural 
de bellesa única, es gaudeix de l’arròs a la 
paella, rossejat o a banda, un regal per a la 
imaginació del cuiner, que el pot elaborar de 
mil maneres.

Un dels productes que ha sabut donar més 
nom a les terres del Camp de Tarragona 
és el calçot de Valls, engolit amb avidesa 
i certa sornegueria per tots aquells que el 
tasten; o la patata de Prades i les mon-
getes (o fesol) del ganxet, bones per anar 
soles o per acompanyar el millor dels plats. 
Els arbres fruiters també han aportat el seu 
regal a la cuina catalana, com a final d’àpat 
però també per acompanyar els guisats 
més saborosos i tradicionals. La pera de 
Lleida, la poma de Girona o les dolces i 
vitamíniques clementines de les Terres 
de l’Ebre, que omplen d’olor i de color els 
paisatges del sud del país; les avellanes 
de Reus, ideals per a qualsevol picada i 
que donen sentit a unes delicades postres, 
o el torró d’Agramunt, que té com a base 
l’avellana i l’ametlla.

La qualitat i excel·lència dels bons formatges 
dels Pirineus, de l’Alt Urgell i la Cerda-
nya, ens recorden la vella tradició d’aquesta 
manera de conservar la llet, amb l’olor de les 
pastures de muntanya, que alimenten les va-
ques frisones, les quals donen l’element bàsic 
per a aquesta transformació. També són fruit 
del treball de ramaders i avicultors el pollastre 
i el capó del Prat, la llonganissa de Vic o 
la vedella dels Pirineus catalans, carn de 
primera qualitat que pot anar acompanyada 
d’excel·lents i variats bolets o de caragols, dos 
productes tradicionals i exquisits al paladar. 

Del nostre or líquid, l’oli d’oliva verge ex-
tra, en tenim cinc denominacions d’origen 
protegides en terrers amb una climatologia 
diversa. Tot i que el d’arbequina, majoritari 
a les zones de Siurana i de les Garrigues, té 
una fama extraordinària, no es pot dir que 
un sigui millor que un altre. 

Productes per assaborir 
a cada estació de l’any

El nostre cistell és ple a vessar durant tot 
l’any. A banda dels productes agroalimen-
taris amb el distintiu comunitari (DOP i 
IGP), en tenim molts més que destaquen 
tant per la peculiaritat com per l’exqui-
sidesa. La primavera omple de colors el 
rebost amb els pèsols i les maduixes. Quan 
passa el fred, apareixen els caragols, que 
cuinem guisats o a la llauna, i els musclos. 
Les sardines i el peix blau, en general, gua-
nyen greix en aquesta època; és temps de 
coure’ls a la brasa. El sol de l’estiu regala 
saboroses fruites dolces i és el millor mo-
ment de l’horta, amb tomàquets, pebrots, 
albergínies o mongetes verdes. La tardor 
és temps d’olives i d’oli, de castanyes i de 
molts tipus de bolets. A l’hivern és temps 
de calçots i d’escaroles, que fan tan bo el 
xató, aquesta peculiar amanida d’hivern de 
les terres del sud de Barcelona. 

Denominació d’origen protegida

Arròs del delta de l’Ebre
Oli del Baix Ebre-Montsià
Oli de la Terra Alta
Oli de Siurana
Avellana de Reus
Oli de les Garrigues
Pera de Lleida
Mantega de l’Alt Urgell i la Cerdanya
Formatge de l’Alt Urgell i la Cerdanya
Mongeta del ganxet
Oli de l’Empordà
Fesols de Santa Pau

Indicació geogràfica protegida

Clementines de les Terres de l’Ebre
Patates de Prades
Calçot de Valls (varietat de ceba tendra)
Torró d’Agramunt (dolç típic de Nadal)
Vedella dels Pirineus catalans
Pa de pagès català
Llonganissa de Vic
Pollastre i capó del Prat
Poma de Girona
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Paisatges que es mengen

El receptari dels nostres plats de peix és 
extraordinari: si es visita qualsevol de les 
moltes llotges al llarg del litoral, es pot 
comprovar la riquesa del nostre mar. A les 
comarques de la Costa Brava no faltaran 
als restaurants els suquets de magnífics 
peixos de roca, o els estimats «mar i 
muntanya», guisats amb sofregit i picada 
—fonaments de la cuina catalana— que 
combinen el peix o el marisc amb carns de 
qualsevol mena. Són plats amb un enorme 
ventall de possibilitats segons els peixos 
que el cuiner hagi triat i la complexitat dels 
elements del sofregit i de la picada. Cuits 
com s’ha fet sempre, en una cassola, un 
atuell de fang o de ferro colat, o preparats 
segons els cànons de l’evolució culinà-
ria. Pot ser que semblin exòtics, com les 
botifarres dolces o el fet de posar xocolata 
a la picada, però formen part de la nostra 
tradició més antiga i sòlida. 

Cap al sud, a les costes del Maresme, a 
l’estiu són típiques les fruites farcides, els 
préssecs o les pomes «de relleno», o bé 
la sèpia amb pèsols, per esmentar només 
dos dels plats tradicionals de la zona. Les 
poblacions d’aquesta costa destaquen per 
un peix magnífic que combina extraordi-
nàriament bé amb les verdures, les fruites 
i les hortalisses dels rics camps pròxims, 
com els preuats pèsols del Maresme. 

De Barcelona cap al sud, de les costes del 
Garraf i, sobretot, de la Costa Daurada, en 
té fama el romesco, que dóna caràcter als 
fogons d’aquestes comarques. Cassoles 
de peix —i també de carn— guisades amb 
el romesco com a picada de base, o bé 
com a salsa per acompanyar, per exem-
ple, uns calçots o l’escarola del xató. De 
romesco també n’hi ha diverses variants 
segons l’ús que s’hi doni i la mà que el 
lligui. Però té un secret: es fa amb ingre-

dients del territori immillorables, les millors 
avellanes —de vegades també ametlles—, 
oli d’oliva arbequina (DOP Siurana), pebrot 
de romesco, tomacons, alls i, si és romes-
co per sucar, vinagre. 

A les Terres de l’Ebre, les pastes tradi-
cionals conserven una petjada àrab molt 
poc contagiada per l’evolució culinària. 
El repertori, molt extens i únic d’aquelles 
comarques, el trobareu en pastisseries, en 
forns i a les cases particulars.

Del mar endins tenim territoris d’horta, de 
secà, muntanyencs i de terrer volcànic, 
planes i serralades, com la del Port, al sud 
del país; el Montseny, amb els pics més 
alts de la Serralada Prelitoral o la màgica i 
majestuosa Montserrat, la nostra muntanya 
més espiritual. Catalunya és país de bos-
cos, i això vol dir de bolets. Som un país 
decididament boletaire. 

En diverses èpoques, però sobretot a la 
tardor, destaquen deliciosos plats amb bo-
lets arreu del territori, i molt especialment a 
l’interior. El repertori de bolets, en guisats, 
amb ous o simplement a la brasa, és ex-
tens, i són una parella excel·lent de carns 
de tota mena i, a la tardor i a l’hivern, de 
carn de caça. Amb les botifarres, un dels 
nostres grans embotits de porc, els bolets 
fan un matrimoni indissoluble. 

I de terra endins, típiques de Ponent, les 
cassoles de tros o les coques de recapte 
són un vestigi de com pot ser de deliciós 
allò que elaborem amb el que tenim a mà. 

De les terres altes endins, en destaquen 
dues illes culinàries, el Berguedà, al Pre-
pirineu, amb els pèsols negres, que es 
guisen o es fregeixen, i la peculiar escude-
lla de blat de moro escairat. I de la volcà-
nica Garrotxa, un ventall de productes que 
aquells terrers fan diferents, com les pata-
tes de la Vall d’En Bas, els fesols de Santa 
Pau (DOP), el fajol o el blat de moro. 

Plat de xató.

Pastes de les Terres de l’Ebre.

Suquet de peix.



2 0 1 6 17

Els catalans som creatius, fins i tot amb un humil 
morter, el recipient que, gràcies a la seva cavitat i una 

mà de fusta, permet que s’hi piquin ingredients que 
donen sabor i textura als nostres plats tradicionals. 

Amb el morter també lliguem l’allioli, una de les 
nostres salses fonamentals, feta a base d’alls i d’oli. 
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Experiències 
gastronòmiques

L’oferta gastronòmica catalana posa a 
l’abast dels sentits un reguitzell d’opcions 
per viure la gastronomia catalana de múl-
tiples maneres, abans de la bona taula o 
després. Treure el cap per les parades dels 
mercats; gaudir d’un autèntic dia de pesca 
al costat de pescadors professionals; 
aprendre a cuinar plats típics; visitar for-
matgeries artesanes, obradors d’embotits 
o molins d’oli; conèixer les interioritats dels 
cellers, o visitar museus, centres expositius 
i de recerca especialitzats són propostes 
que esperen tothom que vulgui gaudir del 
turisme gastronòmic de Catalunya.

Els mercats

Els mercats parlen del caràcter d’un 
poble i de la seva gent. Passegeu per les 
parades, compreu i converseu amb els 
comerciants i descobrireu la gastronomia 
catalana per mitjà de veus expertes.

A Catalunya hi ha una xarxa important de 
mercats municipals que ofereixen diària-
ment productes frescos i de proximitat, i 
molts dels pobles i ciutats celebren mer-
cats de pagesos i artesans setmanalment 
o mensualment. 

El pescaturisme 

El pescaturisme permet gaudir d’una 
jornada pesquera professional, assaborir 
un ranxo mariner en companyia de la tripu-
lació i viure el procés complet de la pesca: 
des de la navegació, la calada i recollida de 
la xarxa, fins a la selecció i el desembarca-
ment de les captures.

Aprendre a cuinar

Molts dels restaurants i de les aules de cui-
na repartits per Catalunya ofereixen cursos 
i tallers de diferents nivells per aprendre a 
cuinar plats típics, així com visites a mer-
cats on comprar ingredients, i gaudir de 
demostracions culinàries i maridatges amb 
vins catalans. 

L’oleoturisme

A Catalunya cada dia més persones s’ani-
men a practicar l’oleoturisme, una manera 
de submergir-se en la cultura catalana per 
mitjà d’un element primordial de la dieta 
mediterrània.

Repartits per tot el territori hi ha prop d’un 
centenar de productors, molts dels quals 
obren les portes de les seves instal·lacions 

perquè pugueu conèixer els secrets de l’or 
líquid. Organitzen, així mateix, activitats de 
tot tipus perquè aprengueu a olorar l’oli, 
degustar-lo i diferenciar-ne cada matís. 

Les tècniques de producció han evolucio-
nat amb el pas dels anys, però a Catalunya 
podeu enfilar el túnel del temps i viatjar al 
passat per descobrir com es produïa l’oli 
segles enrere. Hi ha més de 40 molins d’oli 
visitables que us descobriran les tècniques 
més primàries per elaborar-lo. I si voleu sa-
ber com era el paisatge de l’olivera segles 
enrere, a Ulldecona hi trobareu una joia: la 
concentració més gran d’oliveres mil·lenà-
ries del món. 

Els museus

Els museus són l’aparador de la nostra 
cultura, també de la gastronòmica. Podreu 
conèixer millor la història, les tradicions i els 
costums enoculinaris catalans visitant es-
pais de cultura com el Vinseum, el Museu 
de les Cultures del Vi de Catalunya, a Vila-
franca del Penedès; el Museu de la Pesca, 
a Palamós, o el Museu de la Xocolata, a 
Barcelona. I d’altres íntimament relacionats 
amb el menjar, com el Museu del Món Ru-
ral de l’Espluga de Francolí, en plena ruta 
del Cister i de les catedrals del vi.

La Fundació Alícia és un centre enfocat a 
la investigació aplicada a la gastronomia 
de l’excel·lència. Un referent que, a més, 
vol crear consciència social sobre la impor-
tància de l’alimentació com a fet cultural i 
educatiu i ofereix tallers de formació, amb 
projectes de desenvolupament del territori 
i du a terme estudis per fer que tothom 
mengi millor. En la Fundació, ubicada al 
centre turístic Món Sant Benet, hi està 
implicat Ferran Adrià, un dels xefs catalans 
més internacionals.
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Les vinyes entapissen àmplies zones del nostre territori, de nord 
a sud. El cep és agraït i s’adapta a les condicions més dures del 
terreny.  
A Catalunya hi ha bellíssimes vinyes vora el mar, als pendents  
més agrestos de la Costa Brava i als costers de zones com ara  
el Priorat, on encara és obligada la verema a mà allà on les 
màquines no poden arribar. Per tot el territori, del Pirineu a tocar 
dels ports de Tortosa i Beseit, com són de diferents els terrenys  
on viuen. Del vi, també ens en podem sentir orgullosos. Catalunya 
en té de reconeguts entre els millors del món en les  
12 denominacions d’origen, inclòs el cava. 

La gent del món del vi ha sabut, al llarg dels temps, remuntar  
les dificultats. A les darreries del segle xix, la viticultura va patir  
la pitjor crisi imaginable, la plaga de la fil·loxera.  
va tocar reinventar-se i, va néixer el cava. 

«Seguiu-nos per descobrir unes grutes on dormen barriques i ampolles: 
en diem cellers o caves. Coneixeu el procés que fa que el most es 

converteixi en vi. I com madura. Després el podreu tastar i exercir-ne 
de jutges. Però quan sapigueu com de determinant és el terrer i com 

són de capricioses les inclemències climatològiques, entendreu més la 
persona que l’ha fet, que potser és, fins i tot, la mateixa que us atén.» 

Xavier Espasa,  
director general de l’Agència Catalana de Turisme
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La cultura del vi

Al jaciment prehistòric de la Font de la 
Canya, a Avinyonet del Penedès, s’han 
trobat nombroses restes, entre les quals 
hi ha pinyols de raïm, que indiquen que en 
aquell assentament ibèric ja s’hi feia vi al 
segle vii aC per contacte amb els fenicis.

Les denominacions 
d’origen del vi i del cava

Les sinergies d’empreses turístiques i de 
productors agroalimentaris de cada zona 
faciliten experiències al voltant del món del 
vi per conèixer com s’expressa cada terrer 
i per viure una experiència completa des 
de les vessants gastronòmiques, culturals i 
paisatgístiques. 

Catalunya certifica la qualitat dels seus vins 
i estructura la seva oferta mitjançant 12 
denominacions d’origen: 

DO Alella 

La DO més pròxima a Barcelona  
A un pas de Barcelona, emmarcada entre 
el litoral, amb 50 km de platja, i la Serrala-
da Prelitoral, s’elaboren vins blancs excel-
lents amb la varietat pansa blanca com a 
protagonista. La seva història vitivinícola 
s’explica al parc arqueològic Cella Vinaria, 
amb restes d’un celler romà. 

Enoturisme DO Alella 
Enoturisme DO Alella agrupa set munici-
pis del Vallès Oriental, vuit municipis del 
Maresme i el Consell Regulador de la DO 
Alella.  
www.doalella.cat 
www.doalella.org

DO Catalunya

Tots els paisatges en una DO 
S’estén des del Mediterrani fins als Pi-
rineus, suma 50.000 hectàrees de vinya 
i agrupa uns 200 cellers. L’extensió i la 
diversitat del territori mostren una gran vari-
etat de paisatges, cellers ben diferents i, en 
definitiva, la cultura del vi a Catalunya.

www.do-catalunya.com

DO Cava 

Les bombolles més festives  
El cava és un vi escumós que s’elabora 
sobretot amb macabeu, xarel·lo i parellada, 
seguint el mètode champenoise. A la DO 
Cava hi conviuen petits cellers artesanals i 
grans cellers de prestigi internacional. Sant 
Sadurní d’Anoia és la capital del cava.

www.crcava.es

DO Conca de Barberà 

Els cellers modernistes 
Un territori amb personalitat que marida el 
patrimoni, la cultura i el vi. És una DO en 
plena ruta del Cister, amb el monestir de 
Poblet, patrimoni de la humanitat per la 
UNESCO, els cellers modernistes i la ciutat 
medieval de Montblanc. Els protagonistes 
són els vins de la varietat autòctona trepat.

www.doconcadebarbera.com

DO Costers del Segre 

De la plana de Lleida als Pirineus 
Les vinyes d’aquesta àmplia DO s’estenen 
des de la plana de Lleida fins a les vinyes 
de muntanya del Pallars. Destaca la Ruta 
del Vi, la Ruta de l’Oli DOP les Garrigues 
i la Ruta del Cister, amb el monestir de 
Vallbona de les Monges.

Ruta del Vi de Lleida 
www.rutadelvidelleida.com 

www.costersdelsegre.es

DO Empordà 

Els vins de tramuntana 
Lloc de gran bellesa, amb el litoral espec-
tacular de les cales de la Costa Brava. 
És un territori assotat per la tramuntana, 
que en marca tant les gents com els vins. 
Aquí conviuen un gran patrimoni medieval, 
antics pobles de pescadors com Cada-
qués i Calella de Palafrugell, i el museu i les 
cases de Salvador Dalí. 

Ruta del Vi DO Empordà 
www.rutadelvidoemporda.org 

www.doemporda.cat
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DO Montsant 

Els vins de la serra del Montsant

Cooperatives agrícoles conviuen amb 
cellers familiars en un paisatge marcat 
per la duresa de la serra del Montsant. 
En aquesta zona, de climes contrastats, 
els protagonistes són els vins negres de 
garnatxa i carinyena. Destaca la magnífica 
panoràmica des de Siurana.

www.turismepriorat.org 
www.prioratenoturisme.com 
www.domontsant.com

DO Penedès 

La gran zona de producció vitivinícola

La DO més productiva es troba a prop de 
Barcelona. És una zona de pas de la via 
Augusta, que s’estén des de les platges, 
com la de Sitges, fins a tocar la Serralada 
Prelitoral, travessant un altre mar de vinyes. 
Paisatges, microclimes i sòls diversos, on 
conviu el xarel·lo, la varietat emblemàtica 
de la DO, amb altres varietats blanques, 
com el macabeu o el chardonnay, i negres, 
com la garnatxa. Aquest territori, que fou 
frontera entre cristians i musulmans, és 
lloc per descobrir-hi vins i caves de grans i 
petits cellers, i per viure-hi tradicions cata-
lanes com els castells. 

Enoturisme Penedès

Enoturisme Penedès integra les iniciatives 
públiques i privades per a la promoció de 
la cultura vitivinícola i l’enoturisme al territori 
de la DO Penedès. Actualment agrupa 176 
establiments adherits: 75 cellers, 30 res-
taurants i 46 allotjaments, museus, eno-
teques, comerços, empreses de serveis i 
oficines d’informació turística.

www.enoturismepenedes.cat 
www.dopenedes.cat

DO Pla de Bages 

Tines de pedra seca a l’entorn  
de Montserrat

Terra de contrastos amb protagonisme de 
la muntanya de Montserrat. En destaquen 
la Ruta de Tines de Pedra Seca, llegat del 
gran passat vitivinícola, el castell medieval 
de Cardona i el conjunt Món Sant Benet, 
un oasi que uneix art amb el monestir 
de Sant Benet, equipaments turístics i el 
centre de recerca de la Fundació Alícia. Els 
protagonistes de la DO són els vins de la 
varietat autòctona picapoll. 

www.dopladebages.com

DOQ Priorat

El prestigi internacional  
dels vins catalans

L’única DO qualificada catalana és una 
regió plena de costers poc complaents, 
amb sòls de llicorella, que demostren com 
en són de lluitadors els ceps. El terrer de 
pissarra dóna vins plens d’espiritualitat i 
amb un gran prestigi internacional. En des-
taca la cartoixa d’Escaladei, bressol dels 
vins del Priorat.

www.turismepriorat.org 
www.prioratenoturisme.com 
www.doqpriorat.org

DO Tarragona 

La tradició mil·lenària dels vins romans

La zona ja produïa vi en l’època romana 
pel seu clima suau i la seva proximitat al 
mar. Avui elabora vins en un entorn de gran 
interès cultural, lúdic (Port Aventura) i histò-
ric, amb la Tàrraco romana, patrimoni de la 
humanitat per la UNESCO, el Centre Gaudí 
de Reus i les platges de la Costa Daurada.

www.dotarragona.cat

DO Terra Alta

La terra de la garnatxa blanca

Amb una història arrelada a una tradició 
vinícola mil·lenària, aquesta terra produeix 
el 90% de la garnatxa blanca del país. Les 
terres d’aquesta DO sorprenen per la poca 
densitat de població i l’ofrena d’una natura 
pràcticament verge, amb l’imponent parc 
natural del Port. En l’aspecte cultural, en 
destaquen els cellers modernistes del Pinell 
de Brai i de Gandesa, el Centre Picasso 
d’Horta de Sant Joan i la ruta en bicicleta 
per la Via Verda. 

www.doterraalta.com
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Més de 300 cellers 
visitables
Grans cellers reconeguts arreu del món, 
petits cellers familiars, masies centenàries, 
catedrals del vi d’arquitectura modernista, 
barraques i tines de pedra enmig de la vinya, 
l’arquitectura més avantguardista...  
A Catalunya hi ha més de 700 cellers, més  
de 300 dels quals amb visites organitzades.

Les catedrals  
del vi  
nascudes com a cooperatives per unir 
esforços que fessin viable produir vi i oli, 
les «catedrals del vi» són construccions 
majestuoses d’estil modernista amb la firma 
d’arquitectes com Cèsar Martinell —que 
és autor de la majoria—, Puig i Cadafalch 
—autor de la Casa Amatller i la Casa de les 
Punxes, a Barcelona— o Pere Domènech, 
fill de Domènech i Montaner, l’arquitecte del 
Palau de la Música de Barcelona. Aquests 
«temples» constitueixen un patrimoni únic i 
singular. 
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Els aparadors  
de la 
gastronomia  
i l’enoturisme
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Barcelona

1. Barcelona Beer Festival
Cervesa artesana (Barcelona)
— Març

2. Mostra de vins i Caves
de Catalunya
Vins i caves (Barcelona)
— Setembre

3. Mercat de Mercats
Vins, caves i altres productes (Barcelona)
— Octubre

Costa Barcelona

4. Temps de vi 
Vins DO Catalunya i DO Penedès  
(Vilanova i la Geltrú)
— Juny

5. vijazz
Vins DO Penedès (Vilafranca del Penedès)
— Juliol

6. Festa de la verema d’Alella
Vins DO Alella (Alella)
— Setembre

7. Cavatast
DO Cava (Sant Sadurní d’Anoia)
— Octubre

Costa Brava

8. vÍvID - Festival del vi
Vins DO Empordà (Costa Brava)
— Abril

9. Mostra del vi de l’Empordà
Vins DO Empordà (Figueres)
— Setembre

10. Fira Orígens
Productes de qualitat (Olot)
— Novembre

Costa Daurada

11. Gran Festa de la Calçotada
Calçot IGP de Valls (Valls)
— Gener

12. Galerada Popular al Port  
de Cambrils
Galeres
— Febrer

13. Fira del vi de la Comarca 
del Priorat
Vins DOQ Priorat i DO Montsant (Falset)
— Maig

14. Fira del vi DO Tarragona
Vins DO Tarragona (Tarragona)
— Juny

15. Festa de la verema
Vins DO Conca de Barberà  
(l’Espluga de Francolí)
— Setembre

16. Fira de l’Oli DOP Siurana - Festa de 
l’Oli nou
 Olis DOP Siurana (Reus) 
— Novembre

Paisatges Barcelona

17. Mercat del Ram i Lactium 
 (el Saló del Formatge)
Productes agrícoles, ramaders i formatges 
(Vic)
— Març o abril

18. Festa de la verema del Bages 
Vins DO Pla del Bages (Artés)
— Octubre

Pirineus

19. Fira de Sant Ermengol  
de la Seu d’Urgell
Formatges artesans
— Octubre

20. Jornades Gastronòmiques  
del Bolet
Bolets (Alta Ribagorça)
— Octubre

Terres de l’Ebre

21. Festa de la Plantada de l’Arròs
Arròs (Amposta, Deltebre, l’Ampolla 
i Sant Jaume d’Enveja)
— Juny

22. Festa de la Sega
Arròs (Amposta, Deltebre, l’Ampolla 
i Sant Jaume d’Enveja)
— Setembre

23. Festa del vi de Gandesa
Vins DO Terra Alta
— Octubre o novembre

Terres de Lleida

24. Fira de l’Oli de Qualitat verge Extra 
de les Garrigues
Oli DO les Garrigues (les Borges Blanques)
— Gener

25. Aplec del Caragol
Caragols (Lleida)
— Maig

26. Fira del vi de Lleida
Vins DO Costers del Segre (Lleida)
— Octubre

Calendari de fires i festes enogastronòmiques
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L’Any  
de la 
Gastronomia  
i l’Enoturisme
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Per tal de capitalitzar el potencial del turisme gastronòmic  
i l’enoturisme, l’Agència Catalana de Turisme desplegarà tot 
un seguit d’accions promocionals emmarcades en l’Any de la 
Gastronomia i l’Enoturisme, tal com va fer el 2015 amb l’Any 
d’Interior i Muntanya i, el 2014, amb l’Any del Turisme Familiar. 
Enguany, l’ACT centrarà tots els seus esforços comunicatius  
en la gastronomia i l’enoturisme, amb els objectius següents: 

 —  Reivindicar la gastronomia com a element identitari.

 —  Posicionar Catalunya com a destinació enogastronòmica  
de referència als mercats internacionals.

 —  Donar a conèixer entre el públic català l’enorme varietat  
i qualitat del turisme enogastronòmic de Catalunya.

L’ACT durà a terme més de 150 accions a les quals destinarà  
dos milions d’euros de pressupost, el més elevat dedicat mai  
a un any temàtic.

Els mercats prioritaris seran: França, el Regne Unit, Alemanya  
i Espanya; en un segon nivell: Benelux, països nòrdics, Itàlia  
i els EUA, i, en un tercer nivell, el Sud-est asiàtic, Sud-amèrica,  
la Xina i Rússia.
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Catalan Wines USA  
a Washington DC i Denver
— Febrer i maig 2016

Juntament amb ACCIÓ i el seu programa 
de promoció dels vins catalans, es realit-
zaran dues presentacions sobre Catalunya 
com a destinació enogastronòmica a 
Washington DC i a Denver.

Congrés Internacional 
d’Enoturisme
— Abril 2016

Dues jornades de debat i reflexió sobre 
l’experiència de l’enoturisme al món i de 
quina manera cal orientar l’oferta a les 
noves tendències de demanda. Aquestes 
jornades s’articularan al voltant d’un con-
grés i d’una trobada comercial. Es calcula 
que hi assistiran al voltant de 60 operadors 
turístics i una vintena de representants de 
premsa. L’ACT organitzarà viatges de fami-
liarització perquè els operadors participants 
coneguin l’oferta enoturística de Catalunya.

Presentació de la gastronomia 
catalana al Culinary Institute  
of America
— Abril 2016

Presentació a Napa Valley dins del marc 
del Congrés Worlds of Flavor, organitzat 
pel Culinary Institute of America. Amb la 
col·laboració d’ACCIÓ. 

Wine & Business Club a París
— Abril 2016 

Amb el suport de l’Oficina d’ACCIÓ a Pa-
rís. El Wine & Business Club és la primera 
xarxa europea de directors d’empreses i 
professionals de diversos sectors unida al 
voltant d’una triple temàtica: economia, 
gastronomia i vi. La xarxa està constituïda 

per 2.500 membres repartits en 14 clubs. 
L’acció consistirà en una presentació de la 
Catalunya enogastronòmica amb la pre-
sència d’un xef català. La presentació anirà 
seguida d’una degustació de vins catalans 
que els productors presentaran prèvia-
ment. El públic objectiu d’aquesta acció 
són els empresaris membres del Club i els 
periodistes.

Campanya del menú 
«SomGastronomia»
— Abril 2016 - abril 2017

Campanya adreçada als restaurants cata-
lans i als hotels perquè elaborin un menú 
que respongui al repte de la Regió Europea 
de la Gastronomia (producte de proximitat 
o quilòmetre zero, amb menú de tempo-
rada adaptat a les estacions, basat en la 
cuina del territori). 

Mercat d’Escapades
— Maig 2016

Orientat a oferir escapades per gaudir de 
l’interior i de la natura de Catalunya amb un 
fort component enogastronòmic. Ubicat al 
Passeig de Lluís Companys de Barcelona, 
aquest mercat permetrà al sector turístic 
oferir al públic, entre d’altres, experiències 
enogastronòmiques i comercialitzar-les di-
rectament in situ. També hi haurà activitats 
de dinamització, com ara tallers, experièn-
cies i tastos de productes.

Monogràfic a la revista Traveler
— Maig 2016 (Espanya), octubre 2016 
(Londres i Països Baixos)

Monogràfic «Catalunya for foodies» de la 
revista Traveler Pocket sobre Catalunya i 
la seva oferta com a destinació de turisme 
gastronòmic, sobre la base de diferents 
itineraris gastronòmics que recorreran el 
territori. 

Benvinguts a Pagès
— Juny 2016

Coorganitzat per la Generalitat de Catalu-
nya i la Fundació Alícia, es tracta d’un cap 
de setmana de portes obertes a les ex-
plotacions agrícoles i ramaderes. El públic 
s’acostarà als productors, que podran 
mostrar les seves explotacions, oferir 
tastos i comercialitzar productes. A més, 
la restauració i l’hoteleria oferiran estades i 
menús amb promocions específiques.

Premis d’Enoturisme
— Juny 2016

Segona edició dels Premis d’Enoturisme. 
Aquests guardons tenen l’objectiu de 
reconèixer les millors iniciatives enoturís-
tiques que s’han posat en marxa al país i 
pretenen ser un estímul per a les empreses 
perquè vetllin per la qualitat, la sostenibilitat 
i l’especialització del seu producte, incen-
tivar-les a millorar contínuament les seves 
ofertes i a innovar a l’hora de plantejar 
noves propostes.

El Sopar de les Estrelles 
— Setembre 2016

Amb motiu de la celebració del Dia Mun-
dial del Turisme a Catalunya, l’Agència 
Catalana de Turisme organitzarà un acte 
que aplegarà més de 600 professionals 
del sector turístic català i prescriptors 
internacionals convidats al workshop Buy 
Catalunya. L’acte serà un homenatge als 
cuiners, estrelles de la gastronomia catala-
na, i hi participarà una àmplia representació 
de professionals membres de col·lectius 
de cuina, de Cuina Catalana i de la xarxa 
Slow Food. També hi assistirà un gran 
nombre de xefs reconeguts amb dues i 
tres estrelles Michelin que s’encarregaran 
de cuinar el còctel que s’oferirà als assis-
tents. A l’acte també hi seran presents els 

Pla d’accions  
i objectius 
— Accions 
destacades
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mereixedors dels Guardons del Turisme de 
Catalunya 2016. Aquest esdeveniment té 
com a objectiu posar en valor la gastrono-
mia i el turisme, una de les indústries més 
importants de la nostra economia. 

Mostra de Vins i Caves
— Setembre 2016

Presència dins de l’estand de l’Agència 
Catalana de Turisme promocionant el turis-
me enogastronòmic.

Buy Catalunya 2016
— Octubre 2016

L’acció promocional més important de 
l’any, en què la gastronomia i l’enoturisme 
tindran una forta presència. L’objectiu és 
reunir empreses turístiques catalanes i ope-
radors turístics internacionals especialitzats 
en aquest àmbit. En total es preveuen més 
de 2.000 trobades comercials. 

«De la terra a la lluna». 
Exposició sobre el Celler  
de Can Roca al Palau  
Robert de Barcelona
— Setembre 2016 - abril 2017

La Subdirecció General de Difusió del 
Departament de la Presidència organitza-
rà l’exposició «De la terra a la lluna», un 
recull dels 30 anys d’història del Celler de 
Can Roca que es podrà veure del 26 de 
setembre del 2016 al 30 d’abril del 2017 al 
Palau Robert de Barcelona. La mostra serà 
comissariada per Toni Massanés, director 
general de la Fundació Alícia, i té vocació 
de ser una mostra itinerant internacional 
més endavant. L’ACT ha col·laborat en 
l’organització.

Workshop intersectorial al 
proper Fòrum Gastronòmic 
— Octubre 2016

Workshop entre els diferents agents del 
turisme enogastronòmic a Catalunya 
(restaurants, hotels, agències de viatges, 
entitats de promoció turística, cellers...) per 
estimular la creació de producte.

MasterChef
— Temporada 2016

Participació al programa gastronòmic amb 
més audiència de la televisió espanyola; 
permetrà projectar la gastronomia catalana 
als mercats de proximitat. 

Benchmark a la Llombardia
— Abril 2017

Viatge de transferència de coneixement 
entre Catalunya i la Llombardia, Regió 
Europea de la Gastronomia 2017, amb 
l’objectiu de conèixer bones pràctiques 
d’altres destinacions.

Catalunya #Som Gastronomia 
Tour 2016
Acció de promoció del turisme enogas-
tronòmic als mercats prioritaris següents: 
França, el Regne Unit, Espanya, Alemanya, 
Suècia i Itàlia. L’acció consistirà en una 
presentació interactiva de la Catalunya 
enogastronòmica, que anirà seguida d’un 
showcooking. Finalitzarà amb una degus-
tació de productes catalans i un tast de 
vins. Els participants seran prescriptors de 
cadascun dels mercats (agents de viatges, 
influenciadors i premsa).

Presència a les fires amb 
«Catalunya és el teu rebost»
Mercat de Mercats, Tasta la Rambla, 
FITUR, WTM, ITB, B-Travel. Espai destacat 
dins de l’estand de l’Agència Catalana  
de Turisme dedicat al turisme enogastro-
nòmic. 

Pla de la gastronomia

El Pla de la gastronomia té com a objectius 
articular una proposta global i transversal, 
definir les línies i les accions estratègiques 
per consolidar i enfortir el sector en els 
propers anys i establir un marc d’indica-
dors mesurables del i per al sector. Aquest 
Pla rebrà l’acompanyament d’experts del 
sector i s’articularà entorn de sessions de 
treball amb participació del sector durant 
tot l’any, que tractaran sobre la vessant 
gastronòmica dels àmbits següents: 
economia, patrimoni, turisme, sostenibilitat, 
salut, formació, innovació, comunicació i 
internacionalització. Les conclusions del 
Pla es presentaran al Fòrum Gastronòmic 
de Barcelona del mes d’octubre. 

Campanya de publicitat 
tematitzada a França, el Regne 
Unit i Espanya

Viatges de familiarització  
i viatges de premsa a 
Singapur, Austràlia, Corea, 
la Xina i països de l’Est
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Implicació 
del sector 
turístic català 

— Socis de l’ACT:  
patronats de turisme

— Més de 350 empreses 
i entitats adherides a 
Catalunya, Regió Europea 
de la Gastronomia, entre les 
quals:

— Col·lectius de cuina
— Hotels gastronòmics
— Aules de cuina
—  Restaurants «km 0» slow 

food
—  Restaurants amb estrella 

Michelin
—  Institut Català de la Cuina  

i Marca Cuina Catalana
— Cellers i taula d’enoturisme
—  Empreses intermediàries 

d’activitats
— Productors
—  Universitats i centres  

de recerca

Tots al servei d’aquest 2016, Any de la 
Gastronomia i l’Enoturisme, compartint el repte 
que també explicava Ferran Agulló al prefaci 
del seu Llibre de la cuina catalana:

«Catalunya,  
com té una llengua,  
un dret, uns costums,  
una història pròpia  
i un ideal polític,  
té una cuina.  
 
Hi ha regions,  
nacionalitats,  
pobles que tenen un plat especial, 
característic,  
però no una cuina.  
 
Catalunya la té.»
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Us convidem a tots a emprendre  
amb nosaltres aquesta fantàstica  
aventura de l’Any de la Gastronomia 
i l’Enoturisme 2016.
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www.somgastronomia.cat
www.catalunya.com/somgastronomia

#SomGastronomia

D
L:

 B
 9

20
6-

20
16



Annex 5.
DOCuMENT D’ADhESIó, CRITERIS D’APLICACIó 

DEL LOGOTIP I FITxA D’ACTIvITATS
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INTRODUCCIÓ 
 

El menjar, la gastronomia i l’hospitalitat són fonts cada vegada més importants de 
creixement, avantatge competitiu, identitat cultural i experiències creatives per a les 
regions d’Europa. Les regions tenen un paper clau en la cadena de valor 
gastronòmic, des de la producció agrícola fins al processament d’aliments; ofereixen 
experiències gastronòmiques i hospitalitat a hotels i restaurants i atreuen visitants 
amb els productes gastronòmics regionals. 

El títol de Regió Europea de la Gastronomia pretén contribuir a millorar la qualitat de 
vida a les regions europees destacant-ne les cultures alimentàries particulars, 
educant per millorar la salut i la sostenibilitat i estimulant la innovació gastronòmica. 

Una plataforma d’intercanvi de coneixements de les regions europees organitza el 
lliurament del títol amb el suport de les institucions europees i la coordinació de 
l’Institut Internacional de Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme (IGCAT). 

L’objectiu principal del programa Regió Europea de la Gastronomia és «contribuir a 
millorar la qualitat de vida a les regions europees conservant les cultures 
alimentàries i estimulant la innovació gastronòmica». 

El programa Regió Europea de la Gastronomia pretén utilitzar els actius i els trets 
distintius de la gastronomia de les regions europees per: 

- permetre que Europa s’alimenti millor i d’una manera més sostenible; 

- conservar el medi ambient i la cultura local d’una manera més eficaç; 

- contribuir a la cohesió social; 

- donar suport al desenvolupament de l’economia local. 

 

 

Criteris d’aplicació del logotip 
  Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 

(CREG’16) 
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DISSENY I ÚS  
 

Aquest és el logotip de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 
(CREG’16) en versió catalana i anglesa:  

 
 

 
  

 

 

S’hauran d’identificar amb aquest logotip (adaptables a diferents colors segons 
document adjunt), les empreses i entitats signants del document d’adhesió a 
Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 (CREG’16), i en faran ús només 
en aquells àmbits, activitats i serveis que s’emmarquin dins el CREG’16 i que, 
per tant, vagin adreçades a promoure i posar en valor la gastronomia, el 
producte local català i la seva relació amb el territori. Aquest logotip no es podrà 
posar en l’envàs ni embolcall de cap producte, a no sé que tingui l’autorització 
expressa per part del Comitè Directiu del CREG’16. 

En faran ús en les seves comunicacions tant en canals offline com online en l’àmbit 
nacional i internacional.   

L’objectiu és que la imatge CREG’16 esdevingui la identificació de la voluntat de 
Catalunya de promocionar la cuina catalana i els productes del territori i crear un 
codi visual propi que identifiqui territoris, llocs d’interès, establiments, actes i serveis 
sota el mateix paraigua.  

Això també permetrà reforçar la conscienciació entre els catalans sobre la 
importància de la gastronomia a casa nostra i que el turista, alhora, identifiqui 
Catalunya com un país que cuida aquest sector.  

La imatge CREG’16 no podrà ser utilitzada en marcs i accions que promoguin una 
tipologia de cuina que no sigui catalana, un producte que no sigui de proximitat, o en 
una festa enogastronòmica que no estigui vinculada a la tradició gastronòmica 
catalana. 
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NORMA DE L’ESPAI EN BLANC 
 
La nostra signatura és un dels nostres actius més visibles i valuosos. Per tal de 
garantir la visibilitat i la llegibilitat del logotip, recomanem situar-lo sempre allà on 
tingui el màxim impacte i força espai per respirar.  

L’espai en blanc mínim per al logotip de Regió Europea de la Gastronomia es 
defineix amb la mida «1/2 × alçada» (vegeu la imatge).  

La norma de l’espai en blanc s’ha de respectar quan la mida del logotip s’augmenta 
o es redueix de forma proporcional.  

 

 
 

 
CONTACTE 

 

Per a qualsevol dubte o qüestió en relació a l’ús del logo es consultarà prèviament a 
catalonia@europeanregionofgastronomy.org   

 

mailto:catalonia@europeanregionofgastronomy.org


    
 

 

 

DOCUMENT D’ADHESIÓ 

 

Catalunya ha estat designada Regió Europea de la Gastronomia 2016. Aquest és 
un reconeixement pioner que s’inicia en el marc d’Europa. L’elecció de Catalunya 

suposa una gran oportunitat per a posar més en valor i promoure el patrimoni 
agroalimentari i gastronòmic català. 

La candidatura l’ha promogut la Generalitat de Catalunya, mitjançant els 
Departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i d’Empresa i 

Ocupació, a través de l’Agència Catalana de Turisme, conjuntament amb entitats, 

agents i personalitats del país. 

Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 (CREG’16) és un projecte viu i 
es vol que sigui el més inclusiu possible. El sector agroalimentari i gastronòmic 
català abraça un amplíssim i divers teixit d’iniciatives, produccions i elaboracions 
agroalimentàries de qualitat, fires i mercats, rutes i experiències turístiques, festes i 
campanyes gastronòmiques, col·lectius de cuina, gremis..., així com centres de 
recerca i formació, equipaments, organitzacions professionals, associacions, etc. La 
celebració el 2016 de Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia vol 
contribuir a sumar esforços entre totes aquestes iniciatives i agents, enfortir i 
consolidar el marc de col·laboracions, i donar-los major visibilitat a Catalunya, 
Europa i al món. 

Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 comparteix els objectius de la 
Plataforma European Regions of Gastronomy (www.europeanregionofgastronomy.org), 
que són els de destacar les diferents cultures alimentàries europees, estendre 
l’educació per a una alimentació saludable i sostenible, fomentar la innovació 
gastronòmica, i en definitiva contribuir a una millor qualitat de vida de les persones.  

Des de Catalunya es posarà especial atenció en la relació entre els productes 
agroalimentaris locals, la cuina i el paisatge, com elements interconnectats i vectors 
de la identitat i el desenvolupament sostenible d’un territori, posicionant tanmateix 
Catalunya com a destinació turística enogastronòmica. El propòsit és també 
compartir coneixement i experiències amb els altres socis participants de la 
Plataforma European Regions of Gastronomy. 

PER TOT AIXÒ, 

En / na ........................................................................................, en i representació de 
....................................................................., s’adhereix a Catalunya Regió Europea 

de la Gastronomia 2016, assumint els següents compromisos: 

http://www.europeanregionofgastronomy.org/


    
 

 

 

a) Fer partícip a Catalunya Regió Europea de Gastronomia 2016 de tots els 
actes, esdeveniments i activitats previstos pel 2016 que puguin incloure’s dins 

aquesta iniciativa. 
 

b) Contribuir a la difusió de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016,  
fent ús del seu logotip i referència a la pàgina web i xarxes socials 
(@SomGastronomia #SomGastronomia) en totes les activitats que s’incloguin 

dins el projecte. 
 

c) Aportar coneixement i expertesa amb la finalitat que el reconeixement de 
Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 tingui el millor impacte 
possible a curt, a mig i llarg termini. 

 

Per la seva part, Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 es compromet a: 

a) Tenir-los informats i fer-los partícips de totes les activitats i iniciatives que es 
desenvolupin en el marc del projecte i que puguin ser del seu interès. 
 

b) A fer difusió a través dels canals de comunicació de Catalunya Regió Europea 

de la Gastronomia 2016 de les activitats i iniciatives que ens proposin i que 
s’emmarquin dins el projecte. 
 

c) A recollir les seves propostes que ens facin arribar i a prendre-les en 
consideració amb la finalitat de treure el màxim profit del títol i reconeixement 
de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016. 

 

A ........................................................., ...... de ............................ del 201.. 

Signatura: 

 

 

Per tal de poder-los mantenir informats i estar en contacte amb vostès en tot allò referent a Catalunya 

Regió Europea de la Gastronomia 2016, els agrairem que ens facilitin les següents dades: 

Persona de contacte: 

Adreça de correu electrònic: 

Telèfon: 



    
 

 

 

 

El document el podeu enviar signat i escanejat a l’adreça de correu: 

catalonia@europeanregionofgastronomy.org 

Si voleu fer-nos arribar l’original en paper, el podeu adreçar a PRODECA especificant CREG’16, a 
l’atenció del Sr. Ramon Sentmartí, a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, pral, 08007 Barcelona. 

mailto:catalonia@europeanregionofgastronomy.org


    
 

 

 

 

Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 (CREG’16) 

FITXA D’ACTIVITATS 

 

 
Entitat: 
 

Persona de contacte (nom i cognoms): 
 
 
Adreça (carrer, número, codi postal i municipi): 
 
 
Email: 
 
 
Telèfon: 
 
 
Pàgina web (blog o Facebook): 
 
 
Enllaç online a l’activitat (si és té): 
 
 

 

Nom de les activitats previstes en el marc del CREG’16: 

1 –  

2 – 

3 – 

4 – 

... 

 

 



    
 

 

 

 

Data prevista de les activitats: 

1 –  

2 – 

3 – 

4 – 

... 

 

Breu descripció de l’acció; ressaltar si es tracta d’una acció nova o bé d’una 
acció que s’ha fet anteriorment i, donat el cas, en quins aspectes s’emmarcarà 
com una acció del CREG’16: 

1 –  

2 – 

3 – 

4 – 

... 

 

Ubicació de les activitats: 

1 –  

2 – 

3 – 

4 – 

... 

 

 

UN COP OMPLERTA ENVIAR AQUESTA FITXA A: 
catalonia@europeanregionofgastronomy.org 



(1) - adhesió tramitada però no han enviat cap proposta d’activitat ni hi ha 
hagut cap més contacte: adjuntar fitxa activitats + doc ús logo (on es 
ressalta el marc i objectius del CREG’16) 
 
Benvolguts, 
 
Us agraïm la vostra adhesió a Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 
2016 (CREG'16).  
 
A través del portal catalunya.com/somgastronomia i dels diferents canals i 
xarxes de comunicació que estan al nostre abast (@SomGastronomia i 
#SomGastronomia), comptem anar difonent el conjunt d'activitats i iniciatives 
que s'aniran portant a terme en el marc del CREG'16.  

Si no ho heu fet encara, us agrairem que properament ens feu arribar omplerta 
la fitxa que us adjuntem amb les activitats que compteu realitzar per a ser 
incloses en el conjunt d’accions del CREG’16.  

Un cop ens envieu la fitxa d’activitats us enviarem el logo del CREG’16 en tots 
els seus diferents formats. 
 
Restem a la vostra disposició per a qualsevol qüestió al respecte.  
 
Gràcies i desitjar-vos un Feliç i Gastronòmic 2016! 
 
 
(2) - mailing a entitats que hi ha hagut més relació: adjuntar fitxa activitats 
+ doc ús logo + logos (diferents formats del logo) 
 
Benvolguts, 
 
Us agraïm la vostra adhesió a Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 
2016 (CREG'16).  
 
A través del portal catalunya.com/somgastronomia i dels diferents canals i 
xarxes de comunicació que estan al nostre abast (@SomGastronomia i 
#SomGastronomia), comptem anar difonent el conjunt d'activitats i iniciatives 
que s'aniran portant a terme en el marc del CREG'16.  

Us adjuntem el logo del CREG'16 en tots els seus diferents formats i us 
animem a emprar-lo en totes les vostres comunicacions, seguint i respectant 
els seus criteris d’aplicació. 

Adjuntem també la fitxa d’activitats, pel cas que no ens l’haguéssiu enviat 
encara i/o hi hagueu introduït algun canvi: un cop recollides les fitxes 

http://www.catalunya.com/somgastronomia
http://www.catalunya.com/somgastronomia


d’activitats n’anirem fent difusió.   
 
Restem a la vostra disposició per a qualsevol qüestió al respecte.  
 
Gràcies i desitjar-vos un Feliç i Gastronòmic 2016! 
 

(3) - mailing per la resta, de reconfirmació i per si han fet o fan canvis en 
les activitats que ens han passat: adjuntar logos + doc ús logo + fitxa 
activitats 
 

Benvolguts, 

Ja estem a les portes del 2016, l’any que entre tots tenim l’honor i la 
responsabilitat de fer que Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 
(CREG’16) sigui un èxit.  

A través del portal catalunya.com/somgastronomia i dels diferents canals i 
xarxes de comunicació que estan al nostre abast (@SomGastronomia i 
#SomGastronomia), comptem anar difonent el conjunt d'activitats i iniciatives 
que s'aniran portant a terme en el marc del CREG'16. 

Si teniu previst incloure noves activitats dins el CREG’16, i/o feu algun canvi en 
relació a les activitats que ens heu passat, us agrairem ens ho comuniqueu. 

Us adjuntem el logo del CREG'16 en tots els seus diferents formats i us 
animem a emprar-lo en totes les vostres comunicacions, seguint i respectant 
els seus criteris d’aplicació. 

Moltes gràcies i desitjar-vos un Feliç i Gastronòmic 2016! 
 

http://www.catalunya.com/somgastronomia


Benvolgut/uda, 

Sabíes que Catalunya ha estat designada Regió Europea de la Gastronomia 2016? 
Aquest reconeixement pioner que s’inicia en el marc d’Europa suposa una gran 
oportunitat per a posar més en valor i promoure el patrimoni agroalimentari i 
gastronòmic català.  
 
Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 (CREG’16) és un projecte viu i 
volem que sigui el més inclusiu possible, volem sumar esforços, enfortir i consolidar les 
col·laboracions entre tots els agents que integren el sector així com donar-los major 
visibilitat a Catalunya, Europa i al món.  
 
Ens hi ajudarà una ambaixadora de luxe, la xef Carme Ruscalleda, una entusiasta dels 
tres eixos que vertebren el títol: el producte, el territori i la cuina catalana.  
Convençuda del potencial del país i fidel a tot allò local, Carme Ruscalleda va acceptar 
des de l’inici ser el cap visible del reconeixement i liderar el salt de la gastronomia. T’hi 
apuntes? 
 
Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 comparteix els objectius de la 
Plataforma European Regions of Gastronomy 
(www.europeanregionofgastronomy.org), que són els de destacar les diferents 
cultures alimentàries europees, estendre l’educació per a una alimentació saludable i 
sostenible, fomentar la innovació gastronòmic i contribuir, en definitiva, a una millor 
qualitat de vida de les persones. Així mateix, el projecte neix amb la finalitat de 
potenciar l’oferta turística catalana lligada a la gastronomia i l’enoturisme. 
 
Vols formar part del projecte CREG’16?  
Contacta amb nosaltres i et direm com fer-ho. 
 
Ja formes part el projecte CREG’16? 
Recorda que estem a la teva disposició pel que necessitis. 
 
#SomTerra #SomMar #SomGastronomia #SomCREG 

 

Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 (CREG'16) 
 
Carme Gasull- Comissariat Tècnic (Tel. 670 950 733) 
Isabel Acevedo - Comunicació i RRSS (Tel. 649 491 989) 
catalonia@europeanregionofgastronomy.org 
@SomGastronomia #SomGastronomia 
www.catalunya.com/somgastronomia 

 

mailto:catalonia@europeanregionofgastronomy.org
http://www.catalunya.com/somgastronomia




 
    
 

 

PROPOSTA ADREÇADA ALS RESTAURANTS DE CATALUNYA:  
MENÚ SOMGASTRONOMIA 

 
En el marc del nomenament de Catalunya com a Regió Europea de Gastronomia 2016, 
l’Agència Catalana de Turisme ha declarat l’Any de la Gastronomia i l’Enoturisme, pla que 
desplegarà tot un seguit d’accions de promoció  a Catalunya i als mercats internacionals.  
 
En aquest sentit, junt amb els Gremis i Confederacions de Restauració i Associacions 
sectorials, volem proposar-vos a tots els restauradors de Catalunya una campanya d’abast 
nacional que comptarà amb un pla de promoció i difusió destacat.  

Us proposem que dissenyeu un “Menú Som Gastronomia” que pugueu tenir disponible al 
vostre restaurant durant els propers dotze mesos, i que ajudi a reforçar, a partir del triangle 
cuina-producte-territori, el repte de que la gastronomia esdevingui un factor clau de 
singularització de la nostra destinació i de reforç de la seva identitat. Així va sorgir l’eslògan 
“Som terra, som mar, som gastronomia”, un resum de la veritable identitat de Catalunya, 
que volem projectar al món i també difondre entre els propis catalans. 

L’objectiu d’aquesta acció de promoció centrada en la restauració és aconseguir que el 
màxim de restaurants de tot el país proposin a les seves cartes un menú específic que 
contribueixi a difondre i promoure la cuina catalana i els productes de proximitat.  
 
REQUERIMENTS PER A LA CONFECCIÓ DEL MENÚ SOMGASTRONOMIA 
 
El menú haurà de complir els següents requeriments:  
 

1. Donar a conèixer plats tradicionals o moderns que segueixin pautes pròpies de la 
cuina catalana. 

2. Potenciar el consum dels productes locals, de proximitat i de temporada. 
3. Prioritzar plats que figurin al Corpus de la Cuina Catalana o en receptaris de 

referència. 
4. Vetllar per l’equilibri dietètic del menú. 
5. Incloure algun dels productes catalans que gaudeixen de distintius d’origen i qualitat 

agroalimentària (DOP, IGP,...) i/o algun dels productes de l’Arca del Gusto d’Slow 
Food Catalunya.  

6. Indicar l’origen dels diferents productes i el nom del productor sempre que sigui 
possible. 

7. Estar format per un mínim de tres primers plats, tres segons plats, i diverses opcions 
de postres segons carta.   

8. Acompanyar els menús amb vins que pertanyin a alguna de les DO de Catalunya. 
9. Incorporar el logo de “Catalunya, Regió Europea de la Gastronomia”. 
10. Titular el menú amb el nom: “Menú Som Gastronomia” 

 



 
    
 

 

 
La campanya tindrà una durada de 12 mesos (abril 2016- abril 2017) amb quatre moments 
comunicatius destacats, a l’inici de cada temporada:  
 

- Primavera: Setmana de Sant Jordi  
- Estiu: setmana de Sant Joan 
- Tardor: setmana de La Mercè i Santa Tecla 

- Hivern: gener-febrer 
 

Per això es proposa que el restaurant que ho consideri elabori un menú per a cada estació 
de l’any, per tal que el públic català i internacional pugui degustar diferents menús segons la 
temporada.  
 
Pel que fa a la difusió d’aquest projecte, s’hi vincularà una campanya de comunicació de la 
Generalitat de Catalunya, així com dels gremis, associacions i federacions de restauració. Per 
fomentar la repetició, per exemple, s’organitzarà un concurs a les xarxes socials.  
 
PROCEDIMENT  
 
El procediment a seguir per cada restaurant és el següent:  
 

1- Elaborar un menú que compleixi el màxim possible amb els paràmetres i enviar-lo al 
següent correu electrònic (marketing.act@gencat.cat), junt amb el document 
d’adhesió a “Catalunya, Regió Europea de la Gastronomia 2016” que heu rebut en 
adjunt, en cas que el restaurant encara no estigui adherit. (Podeu comprovar si esteu 
adherits al següent enllaç)   
 

2- El restaurant rebrà un correu electrònic de validació, així com el logotip de 
“Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016” per incorporar-lo al Menú Som 
Gastronomia. 
 

3- Les dades del restaurant i el menú Som Gastronomia que s’ofereix es penjaran al web 
www.somgastronomia.cat. En cas que el restaurant pengi el menú al seu web, caldrà 
que faci arribar l’enllaç, si no, l’ha d’enviar en format arxiu pdf.  
 
 

mailto:marketing.act@gencat.cat
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/regio-europea-gastronomia/enllacos-documents/fitxers-binaris/entitats-adherides-candidatura-catalunya-regio-europea-gastronomia-2016.pdf
http://www.somgastronomia.cat/


Annex 6.
Nota de premsa i 

ACORD DE GOvERN DE SuPORT AL PROjECTE



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Empresa i Coneixement 
Gabinet de comunicació 

 

     Comunicat de premsa  
 
 

 
Gabinet de Comunicació  
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El Govern dóna suport a la promoció de 
la gastronomia catalana en l’any de 
Catalunya com a Regió Europea de la 
Gastronomia 2016 
 

• L’objectiu de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 
2016 és promoure la gastronomia catalana, el turisme 
gastronòmic i els productes agroalimentaris catalans com a 
sectors estratègics de Catalunya i elements essencials de 
la identitat del nostre país 

 
Dimarts, 22 de març de 2016.– El Govern ha acordat donar ple suport a les 
actuacions de promoció de la gastronomia catalana en el marc de la celebració 
de l’any de Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia 2016 (CREG’16) i 
ha instat els organismes i departaments de l’Administració de la Generalitat 
afectats a desplegar totes aquelles actuacions concretes que els corresponen, 
així com també aquells que són competents en la difusió del CREG’16 entre la 
ciutadania. 
  
Aquest acord s’ha vehiculat a través del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, mitjançant la Promotora d'Exportacions Catalanes, SA 
(PRODECA), i del Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant l’Agència 
Catalana de Turisme. 
  
Catalunya va rebre la distinció de Regió Europea de la Gastronomia 2016 
(CREG’16) en un acte que va tenir lloc l’any passat a la ciutat portuguesa de 
Ponte do Lima. El nomenament el va fer la Plataforma de Regions Europees de la 
Gastronomia, a través de l’Associació IGCAT (International Institute of 
Gastronomy, Culture, Arts and Tourism). La destinació catalana va basar la seva 
candidatura en la definició d’un repte: destacar la gastronomia, a partir de l’eix 
cuina-producte-territori, com a vector de promoció dels productes agroalimentaris 
catalans, com a factor de singularització i valorització turística i reforç de la nostra 
identitat com a país. 
  
L’objectiu de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 és promoure la 
gastronomia catalana, el turisme gastronòmic i els productes agroalimentaris 
catalans, com a sectors estratègics de Catalunya i elements essencials de la 
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identitat del nostre país. Per assolir-lo es compta amb el suport de la xef Carme 
Ruscalleda, que ha estat nomenada ambaixadora del CREG’16. 
  
Aquest objectiu concorda plenament amb la pretensió del Govern d’impulsar 
campanyes de promoció dels productes catalans de qualitat amb la finalitat de 
fomentar, d’una banda, el valor cultural de la dieta mediterrània com a principal 
font de salut, per mitjà de la distribució comercial també a les agrobotigues i del 
consum de productes locals i de proximitat, i, de l’altra, la diferenciació per mitjà 
dels certificats de qualitat. Es pretén, alhora, posicionar la marca Catalunya 
gastronòmica a l’exterior i facilitar, així, l’exportació dels productes 
agroalimentaris catalans. 
 
També és plenament coherent amb el model de competitivitat sostenible definit 
pel Pla Estratègic del Turisme de Catalunya 2013-2016. Un model que prioritza 
l’increment dels recursos generats pel turisme en lloc de l’increment del volum de 
turistes. Un model que es marca com a objectiu la millora de l’experiència del 
visitant i la seva fidelització gràcies a la diversificació de l’oferta, la singularització 
de la destinació i la millora de l’experiència a partir de la identitat, l’autenticitat i la 
qualitat. 
 
Una iniciativa orientada a projectar Catalunya en els mercats internacionals 
 
El reconeixement de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 ha de 
permetre al Govern guanyar visibilitat tant a Catalunya i a la resta de l’Estat com a 
Europa i al món. Per aquesta raó, una part rellevant de les més de 150 
actuacions que organitzen PRODECA i l’Agència Catalana de Turisme i el conjunt 
d'entitats adherides al projecte està orientada als mercats internacionals, on la 
gastronomia catalana pot ser utilitzada com a actiu fonamental de projecció de la 
nostra destinació i del nostre país. 
  
Algunes de les accions promocionals previstes més destacades són: 
 

• Benvinguts a Pagès. Cap de setmana de portes obertes a les 
explotacions agrícoles i ramaderes del país i promocions especials per 
passar el cap de setmana a allotjaments rurals i hotels gastronòmics. 

  
• SomGastronomia Tour. Presentacions gastronòmiques 

amb showcooking i projecció del producte enogastronòmic a Estocolm, 
Bordeus, Milà, Madrid, Berlín i Londres, adreçades a operadors 
especialitzats, prescriptors i mitjans de comunicació. 

  
• Sopar de les Estrelles. Homenatge als xefs que han projectat la nostra 

gastronomia al món, amb un sopar el Dia Mundial del Turisme on els 
principals cuiners del país seran convidats a un sopar cuinat per tots els 
xefs de Catalunya reconeguts amb dues i tres estrelles Michelin. 
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• Mercat d’Escapades. Un espai expositiu per a l’oferta turística 

especialitzada en gastronomia i propostes d’interior i muntanya, adreçat al 
públic barceloní. 

  
• Buy Catalunya. Workshop vinculat a Gastronomia i Enoturisme, amb 

participació 170 turoperadors dels principals mercats: Alemanya, Àustria, 
Suïssa, Benelux, Espanya, Estats Units, França, Israel, Itàlia, Països 
Nòrdics, Països de l’Est, Regne Unit i Sud-est asiàtic. 

  
• Presentació de la Gastronomia catalana al Culinary Institute of America, 

a Napa Valley, en el marc de l’acció “World of Flavours”. 
  

• Congrés d’Enoturisme, amb presència d’uns 60 operadors especialitzats, 
procedents principalment del mercat nord-americà. 

  
• Campanya del Menú “SomGastronomia” adreçada als restaurants 

catalans i als hotels, perquè elaborin un Menú que respongui al repte de la 
Regió Europea de la Gastronomia (producte de proximitat- quilòmetre zero, 
amb menú de temporada adaptat a les estacions, basat en la cuina del 
territori). 

 
El projecte també compta amb el suport del sector públic i privat. Fins ara, més de 
500 entitats de tot el país s’han adherit ja a la Regió Europea de la Gastronomia 
2016, aportant actuacions coherents amb els objectius del CREG’16, que ja 
s’estan promocionant sota el paraigua del logotip “Catalunya Regió Europea de la 
Gastronomia 2016”. 
  
A més, altres departaments de la Generalitat s’han sumat també a la iniciativa, 
com el Departament d’Ensenyament, Salut, el Servei Català de Trànsit, 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i la Direcció General de 
Difusió, entre d’altres. 
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El Govern inicia la tramitació de la llei d’accés 
universal a l’assistència sanitària  
 

 Gràcies a la futura llei tots els residents a Catalunya tindran accés 
a la sanitat pública amb independència de la seva situació 
administrativa 

 
 El text estableix que ja no caldrà haver d’acreditar un 

empadronament de tres mesos per accedir al segon nivell 
d’assistència sanitària, que inclou, entre d’altres, l’atenció primària 
i l’especialitzada 

 
El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei d’accés 
universal a l’assistència sanitària a càrrec del Servei Català de la Salut 
(CatSalut). Aquest és el primer pas per blindar definitivament la 
universalització de l’assistència sanitària de cobertura pública, amb 
independència de la situació administrativa dels residents a Catalunya i 
eliminant qualsevol desigualtat entre ells.  
 
La universalització de l’assistència sanitària no és només un deure moral 
ineludible, sinó una obligació derivada de les normes internacionals -com ara 
la Declaració Universal de Drets Humans-, que tenen un valor jeràrquic 
superior al qual s’han d’ajustar les normes internes que regulen els drets de 
les persones. D’acord amb això, aquesta futura llei estableix solemnement que 
totes les persones residents a Catalunya tenen dret a l'assistència sanitària 
pública a càrrec del CatSalut, restablint en el nostre territori la universalització 
de l’assistència sanitària. 
 
L’actual Avantprojecte reconeix el dret de tots els residents a Catalunya a 
l’assistència sanitària de cobertura pública en condicions d’igualtat efectiva. A 
més, i en el que suposa una diferència fonamental respecte al que s’exigia en 
instruccions dictades anteriorment pel CatSalut, la futura normativa catalana 
s’eleva fins assolir el màxim rang possible –el de Llei- i elimina la necessitat 
de carència temporal en l’empadronament que s’exigia en instruccions 
anteriors. D’aquesta manera, ja no caldrà haver d’acreditar un 
empadronament de tres mesos per accedir a la cartera bàsica de serveis que 
inclou, entre d’altres, l’atenció primària i l’especialitzada.  
 
Per què és necessària la llei? 
 
Entre d’altres motius que fan necessària aquesta Llei, i a banda dels perjudicis 
que es poden produir a la salut de les persones, hi ha el perill per a la salut 
pública de la societat per deixar una part de la població sense control mèdic i 
l’augment de la vulnerabilitat dels col·lectius en risc d’exclusió social.  
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Amb tot, l’Avantprojecte ha tingut en compte les exigències organitzatives 
respecte al correcte accés a l’atenció i la gestió de les urgències mèdiques i la 
seva autenticitat; la necessitat de facilitar l’accés a l’atenció mitjançant el 
dispositiu assistencial adequat, i les necessitats d’atenció als col·lectius més 
vulnerables i l’assistència en casos greus. 
 
L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que totes les persones tenen 
dret a accedir en condicions d'igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de 
responsabilitat pública. A més, des de l’aprovació al 1985 de la Llei general de 
sanitat, es va produir un avanç en la universalització de l’assistència sanitària 
de cobertura pública que ha fet que gairebé la totalitat de la població tingui 
garantit l’accés a aquests serveis sanitaris.  
 
Amb tot, arran de la crisi econòmica, s’han adoptat mesures legislatives que 
poden fracturar el que ha de ser un sistema nacional de salut fonamentat en 
l’accés universal. De fet, fa pocs dies el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya va admetre a tràmit un recurs, presentat pel govern de l’Estat 
espanyol, contra la instrucció de la Generalitat que garantia gairebé en tots els 
supòsits la cobertura sanitària a les persones sense papers que van quedar-
ne excloses des de 2012 per un decret estatal en què es vinculava el dret a 
assistència a la condició d’assegurat a l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social (INSS).   
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El Govern destina 3 milions d’euros a una 
convocatòria extraordinària per atendre les famílies 
amb infants en situació de vulnerabilitat 
 

 Els ajuts econòmics estan destinats a cobrir necessitats bàsiques 
com alimentació, higiene personal, vestimenta, medicaments o 
despeses de la llar 

 
El Govern destinarà 3 milions d’euros els pròxims dos anys a subvencionar 
entitats perquè desenvolupin actuacions d’atenció a les famílies en situació de 
vulnerabilitat social, especialment aquelles que tenen infants a càrrec. Aquests 
3 milions es distribuiran en dues anualitats: 2,7 milions aquest 2016 i 300.000 
euros més l’any vinent. 
 
Aquests ajuts volen contribuir a donar resposta a les situacions de 
vulnerabilitat social de les famílies. En aquest sentit, es prioritzaran les 
actuacions adreçades a cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació, higiene 
personal, vestimenta, medicaments o altres productes per promoure la millora 
o preservació de la salut i les despeses de manteniment bàsic de la llar, així 
com qualsevol altra de naturalesa similar. 
 
Els ajuts podran ser de tipus econòmic o bé en forma de prestació de serveis. 
L’import de la convocatòria serà ampliable en funció de les necessitats. 
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El Govern va donar suport a través d’ACCIÓ a més de 
23.000 empreses el 2015 per impulsar la competitivitat 
de l’economia catalana  
 

 Els programes d’impuls a la internacionalització i la innovació van 
facilitar mobilitzar una inversió superior als 125,3 milions d’euros 
per part d’empreses catalanes 
 

 Aquesta és una de les principals dades recollides en el balanç 
d’actuacions d’ACCIÓ corresponent al 2015, que avui ha rebut el 
Govern 
 

El Govern, a través de l’agència per a la competitivitat de l’empresa del 
Departament d’Empresa i Coneixement- ACCIÓ, ha donat suport durant el 
2015 a 23.317 empreses amb l’objectiu d’enfortir la competitivitat de 
l’economia catalana. A través dels programes d’impuls al binomi 
internacionalització-innovació, s’ha mobilitzat una inversió superior als 125,3 
milions d’euros per part d’empreses catalanes. Aquestes són les principals 
dades de l’Informe sobre el balanç d’actuacions d’ACCIÓ, que avui ha rebut el 
Govern. 
 
En el camp de la internacionalització, el 2015 s’ha completat la xarxa de 36 
Oficines de Comerç i d’Inversions al món amb l’obertura de dues noves seus a 
Panamà i Boston, arribant a un àmbit d’actuació de 90 mercats. De fet, el 15% 
de l’increment de les exportacions catalanes el 2015 –que han assolit els 
63.839 milions d’euros- provenen de projectes d’empreses catalanes 
acompanyats per ACCIÓ. D’altra banda, s’han acreditat 62 entitats com a 
Agents de Suport a la Internacionalització amb l’objectiu d’impulsar la 
coordinació i les col·laboracions entre els organismes públics i privats de 
Catalunya que donen suport a l’empresa catalana en els seus processos de 
sortida a l’exterior. 
 
D’altra banda, per fomentar la innovació s’han posat en marxa les Comunitats 
RIS3CAT (les quals rebran 72 milions d’euros provinents dels Fons FEDER 
fins el 2020) i s’han mobilitzat 14 milions d’euros d’inversió per part 
d’empreses catalanes en R+D a través del programa Nuclis de Recerca 
Industrial i Desenvolupament Experimental, amb l’objectiu de transformar el 
teixit empresarial català i aconseguir nous productes i serveis diferencials. 
També s’han impulsat els Cupons d’Innovació per facilitar l’accés de les pimes 
a la innovació, s’ha convertit TECNIO en el segell per identificar els agents 
d'innovació a Catalunya i s’ha completat el procés d’integració dels centres 
tecnològics avançats que ha donat lloc a Eurecat. 
 
Una de les prioritats d’ACCIÓ és contribuir a millorar l’accés al finançament 
empresarial a Catalunya, actuant com a vehiculadors d’instruments de 
finançament alternatius als bancaris i facilitant l’accés al crèdit. Amb aquest 
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objectiu, a banda d’acompanyar de manera personalitzada les empreses per 
accedir a noves vies de finançament, s’ha creat una acreditació per garantir la 
qualitat de 17 entitats catalanes de finançament alternatiu a la banca.  
 
Igualment, un dels mecanismes que les empreses tenen al seu abast per 
millorar la seva competitivitat és agrupar-se a través de clústers. Es tracta de 
grups de companyies i institucions d’un mateix sector que comparteixen una 
plataforma per créixer, generar massa crítica, compartir reptes i tendències del 
mercat, fer networking, incrementar la seva visibilitat i projectar-se al món. El 
2015 s’ha consolidat el programa Catalunya Clústers, que agrupa més de 
1.249 empreses, 175.000 treballadors i que suma 36.000 milions d’euros de 
facturació agregada. 
 
ACCIÓ és l’agència pública per a la competitivitat de l’empresa catalana de la 
Generalitat de Catalunya. Impulsa la millora del teixit empresarial català a 
través del binomi internacionalització-innovació, posant a disposició de 
l’empresa 36 Oficines Exteriors de Comerç i d’Inversions que donen cobertura 
a més de 90 mercats. A més, assessora les empreses catalanes perquè 
aconsegueixin finançament, les ajuda a créixer mitjançant programes de 
capacitació i les orienta en matèria de clústers. També és responsable, a 
través de l’àrea Catalonia Trade & Investment, d’atreure inversions 
estrangeres a Catalunya. 
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El Govern dóna suport a la promoció de la 
gastronomia catalana en l’any de Catalunya com a 
Regió Europea de la Gastronomia 2016 
 

 L’objectiu de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 és 
promoure la gastronomia catalana, el turisme gastronòmic i els 
productes agroalimentaris catalans com a sectors estratègics de 
Catalunya i elements essencials de la identitat del nostre país 

 
El Govern ha acordat donar ple suport a les actuacions de promoció de la 
gastronomia catalana en el marc de la celebració de l’any de Catalunya com a 
Regió Europea de la Gastronomia 2016 (CREG’16) i ha instat els organismes i 
departaments de l’Administració de la Generalitat afectats a desplegar totes 
aquelles actuacions concretes que els corresponen, així com també aquells 
que són competents en la difusió del CREG’16 entre la ciutadania. 
 
Aquest acord s’ha vehiculat a través del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, mitjançant la Promotora d'Exportacions 
Catalanes, SA (PRODECA), i del Departament d’Empresa i Coneixement, 
mitjançant l’Agència Catalana de Turisme. 
 
Catalunya va rebre la distinció de Regió Europea de la Gastronomia 2016 
(CREG’16) en un acte que va tenir lloc l’any passat a la ciutat portuguesa de 
Ponte do Lima. El nomenament el va fer la Plataforma de Regions Europees 
de la Gastronomia, a través de l’Associació IGCAT (International Institute of 
Gastronomy, Culture, Arts and Tourism). La destinació catalana va basar la 
seva candidatura en la definició d’un repte: destacar la gastronomia, a partir 
de l’eix cuina-producte-territori, com a vector de promoció dels productes 
agroalimentaris catalans, com a factor de singularització i valorització turística 
i reforç de la nostra identitat com a país.  
  
L’objectiu de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 és promoure 
la gastronomia catalana, el turisme gastronòmic i els productes 
agroalimentaris catalans, com a sectors estratègics de Catalunya i elements 
essencials de la identitat del nostre país. Per assolir-lo es compta amb el 
suport de la xef Carme Ruscalleda, que ha estat nomenada ambaixadora del 
CREG’16. 
 
Aquest objectiu concorda plenament amb la pretensió del Govern d’impulsar 
campanyes de promoció dels productes catalans de qualitat amb la finalitat de 
fomentar, d’una banda, el valor cultural de la dieta mediterrània com a 
principal font de salut, per mitjà de la distribució comercial també a les 
agrobotigues i del consum de productes locals i de proximitat, i, de l’altra, la 
diferenciació per mitjà dels certificats de qualitat. Es pretén, alhora, posicionar 
la marca Catalunya gastronòmica a l’exterior i facilitar, així, l’exportació dels 
productes agroalimentaris catalans. 
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També és plenament coherent amb el model de competitivitat sostenible 
definit pel Pla Estratègic del Turisme de Catalunya 2013-2016. Un model que 
prioritza l’increment dels recursos generats pel turisme en lloc de l’increment 
del volum de turistes. Un model que es marca com a objectiu la millora de 
l’experiència del visitant i la seva fidelització gràcies a la diversificació de 
l’oferta, la singularització de la destinació i la millora de l’experiència a partir 
de la identitat, l’autenticitat i la qualitat.  
 
Una iniciativa orientada a projectar Catalunya en els mercats 
internacionals 
 
El reconeixement de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 ha de 
permetre al Govern guanyar visibilitat tant a Catalunya i a la resta de l’Estat 
com a Europa i al món. Per aquesta raó, una part rellevant de les més de 150 
actuacions que organitzen PRODECA i l’Agència Catalana de Turisme i el 
conjunt d'entitats adherides al projecte està orientada als mercats 
internacionals, on la gastronomia catalana pot ser utilitzada com a actiu 
fonamental de projecció de la nostra destinació i del nostre país.  
 
Algunes de les accions promocionals previstes més destacades són: 
 

 Benvinguts a Pagès. Cap de setmana de portes obertes a les 
explotacions agrícoles i ramaderes del país i promocions especials per 
passar el cap de setmana a allotjaments rurals i hotels gastronòmics. 

 
 SomGastronomia Tour. Presentacions gastronòmiques amb 

showcooking i projecció del producte enogastronòmic a Estocolm, 
Bordeus, Milà, Madrid, Berlín i Londres, adreçades a operadors 
especialitzats, prescriptors i mitjans de comunicació.  

 
 Sopar de les Estrelles. Homenatge als xefs que han projectat la nostra 

gastronomia al món, amb un sopar el Dia Mundial del Turisme on els 
principals cuiners del país seran convidats a un sopar cuinat per tots els 
xefs de Catalunya reconeguts amb dues i tres estrelles Michelin. 

 
 Mercat d’Escapades. Un espai expositiu per a l’oferta turística 

especialitzada en gastronomia i propostes d’interior i muntanya, adreçat 
al públic barceloní. 

 
 Buy Catalunya. Workshop vinculat a Gastronomia i Enoturisme, amb 

participació 170 turoperadors dels principals mercats: Alemanya, 
Àustria, Suïssa, Benelux, Espanya, Estats Units, França, Israel, Itàlia, 
Països Nòrdics, Països de l’Est, Regne Unit i Sud-est asiàtic.  

 
 Presentació de la Gastronomia catalana al Culinary Institute of 

America, a Napa Valley, en el marc de l’acció “World of Flavours”. 
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 Congrés d’Enoturisme, amb presència d’uns 60 operadors 

especialitzats, procedents principalment del mercat nord-americà. 
 

 Campanya del Menú “SomGastronomia” adreçada als restaurants 
catalans i als hotels, perquè elaborin un Menú que respongui al repte 
de la Regió Europea de la Gastronomia (producte de proximitat- 
quilòmetre zero, amb menú de temporada adaptat a les estacions, 
basat en la cuina del territori).  

 
El projecte també compta amb el suport del sector públic i privat. Fins ara, 
més de 500 entitats de tot el país s’han adherit ja a la Regió Europea de la 
Gastronomia 2016, aportant actuacions coherents amb els objectius del 
CREG’16, que ja s’estan promocionant sota el paraigua del logotip “Catalunya 
Regió Europea de la Gastronomia 2016”.  
 
A més, altres departaments de la Generalitat s’han sumat també a la iniciativa, 
com el Departament d’Ensenyament, Salut, el Servei Català de Trànsit, 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i la Direcció General de 
Difusió, entre d’altres. 
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El Govern aprova el currículum del cicle formatiu de 
grau superior d’arts plàstiques i disseny en puntes 
artístiques 
 

 L’objectiu és donar resposta a les necessitats de qualificació 
professional del sector  
 

El Govern ha aprovat el decret que estableix el currículum del cicle formatiu de 
grau superior d’arts plàstiques i disseny en puntes artístiques. L’objectiu és 
donar resposta a les necessitats de qualificació professional detectades a 
Catalunya en aquest sector. La durada del cicle formatiu és de 1.950 hores i 
s’inscriu dins la família professional dels tèxtils artístics. 
 
La competència general del títol consisteix en concebre i produir puntes 
artístiques per a la decoració d’interiors i del mobiliari, tant de caràcter utilitari 
com artístic o decoratiu. També preveu la producció i acabats de tèxtils per a 
la confecció de peces de vestir, complements de moda i teixits. I alhora la 
creació d’instal·lacions tèxtils per a escenografies teatrals o de qualsevol altre 
tipus d’espectacle, així com el control de tot el procés des de la concepció fins 
a la seva comercialització. 
 
El cicle té com a objectiu graduats puguin exercir en empreses del sector tèxtil 
i en aquelles que requereixen aquest tipus de serveis. També s’adreça a 
professionals d’empreses i tallers de caràcter artesanal relacionats amb el 
camp professional de les puntes artístiques. Altres tasques a exercir poden 
ser professional independent, o l’assessorament sobre puntes artístiques. 
 
El currículum incorpora, entre d’altres, continguts per adquirir habilitats que 
permetin conèixer i utilitzar els mètodes de creació de productes propis de 
l’especialitat; resoldre els problemes artístics i tecnològics que es plantegin 
durant els diferents processos;  conèixer les especificacions tècniques dels 
equips i maquinària utilitzats; o saber el marc legal, econòmic i organitzatiu 
que regula l’activitat professional en el camp propi de l’especialitat. 
 
Es pot consultar més informació sobre el cicle formatiu en el següent enllaç: 
bit.ly/1S2ZJ7i 
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El Govern crea la Comissió Interdepartamental de 
Transparència i Govern Obert 
 
 Aquesta comissió estarà adscrita al Departament d’Afers i Relacions 

Institucionals i Exteriors i Transparència i ha de reforçar la 
coordinació dels diferents departaments de la Generalitat en matèria 
de Transparència i Govern Obert 
 

 Aquest nou òrgan ha de permetre que les polítiques de 
transparència, de reutilització de dades i de participació ciutadana 
s’apliquin a tota l’administració de la Generalitat i ha d’establir 
criteris de qualitat democràtica 
 

El Consell Executiu ha acordat aquest matí la creació de la Comissió 
Interdepartamental de Transparència i Govern Obert. Aquesta comissió 
actuarà com un òrgan transversal de coordinació per impulsar la transparència 
i el Govern obert; garantir la coordinació dels departaments i òrgans de la 
Generalitat en l’aplicació dels criteris corporatius sobre la publicitat activa; 
l’accés a la informació pública i l’obertura de dades i la participació ciutadana.  
 
El nou òrgan substitueix la Comissió Interdepartamental de Transparència i 
Accés a la Informació Pública, que estava adscrita al Departament de 
Governació, que ja assumia l’anterior legislatura les competències en matèria 
de Transparència. 
 
Aquesta Comissió s’encarregarà d’aprovar i avaluar estratègies i directrius per 
garantir la normativa de transparència i Govern obert per part dels 
departaments de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic. També 
té la funció d’aprovar instruments de principis, bones pràctiques o conductes 
recomanables en relació amb tots els àmbits de transparència i participació 
ciutadana. 
 
La nova comissió ha de permetre que les polítiques de transparència, de 
reutilització de dades i de participació ciutadana s’apliquin a tots els 
departaments de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. Un dels 
objectius prioritaris és garantir l’efectiu compliment de la llei de transparència, 
garantint el dret d’accés a la informació, així com fer evolucionar els portals de 
transparència de manera que siguin eines encara més útils pels ciutadans.  
 
En aquest sentit, s’impulsarà un Pla interdepartamental de participació 
ciutadana que establirà els criteris de qualitat democràtica que han de complir 
els canals, processos i espais de participació ciutadana de la Generalitat.   
 
A la Comissió, que es reunirà com a mínim cada quatre mesos, hi participaran 
membres de tots els departaments de la Generalitat, així com responsables de 
les unitats de la matèria.   
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La nova Comissió substituirà la Comissió Interdepartamental de 
Transparència i Accés a la Informació Pública, que entre d’altres funcions, va 
establir criteris sobre aspectes de contractació pública, publicitat activa en 
matèria d’estructura organitzativa i de funcionament, i publicitat activa en 
matèria de decisions i actuacions de rellevància jurídica. 
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Altres acords de Govern 
 
Es declaren béns culturals d’interès nacional els jaciments de Coll de 
Nargó i de Mas Castellar 
 
El Govern ha acordat declarar bé cultural d’interès nacional, en la categoria de 
zona paleontològica, els jaciments de Coll de Nargó (Alt Urgell), identificats 
amb els topònims de Pinyes, Santa Eulàlia, Sallent i Cal Salider, i en la 
categoria de zona arqueològica, el jaciment ibèric de Mas Castellar, a Pontós 
(Alt Empordà). 
 
El conjunt paleontològic de Coll de Nargó presenta un alt valor científic i ha 
esdevingut un referent paleontològic a nivell mundial per la qualitat i 
l’abundància de troballes excepcionals, úniques i molt significatives. La zona 
paleontològica reuneix la major quantitat de postes d’ous de dinosaures 
coneguda a Europa i és una de les més importants del món. Així mateix, s’hi 
conserven icnites i restes òssies de dinosaures, d’altres faunes i de restes 
vegetals d’una varietat d’estrats molt extensa, que fan de Catalunya un dels 
pocs llocs del món on s’ha avançat en la configuració, el comportament i la 
desaparició d’aquests grans rèptils fa uns 65 milions d’anys. 
 
L’àrea que comprèn la zona paleontològica amb jaciments d’ous de dinosaure 
de la Vall del Riu Sallent es situa entre l’antic poble de Sallent i el casc urbà 
de Coll de Nargó, municipi al qual pertany, situat al comarca de l’Alt Urgell. 
Atesa l’àmplia extensió que ocupen els estrats fossilífers, s’han considerat les 
àrees de màxim aflorament i s’han individualitzat quatre jaciments principals 
atenent a la seva extensió, quantitat i qualitat de les diverses dades. Aquests 
jaciments, d’oest a est, s’han anomenat amb els topònims de Sallent, Pinyes, 
Santa Eulàlia i Cal Salider. 
 
La Vall del Riu Sallent conserva jaciments paleontològics únics al món amb 
restes directes i indirectes de diversos tipus de dinosaures. Destaca el registre 
oològic (ous, closques i postes) de Megaloolithus siruguei, Megaloolithus 
aureliensis i Cairanoolithus cf. Roussetensis, atribuïts a sauròpodes 
titanosaures, a més de la presència excepcional de possibles dinosaures 
armats o anquilosaures. Al jaciment de Pinyes s’hi han registrat estrats amb 
ous de dinosaures de 42 nivells diferents, per la qual cosa comprèn, com a 
mínim, 2,5 milions d’anys, el període més gran mesurat al món en un sol 
jaciment. Aquest fet permet deduir que aquesta zona va poder ser un hàbitat 
preferent dels dinosaures i un indret ideal per a la niuada al llarg de milions 
d’anys. A més de les restes que permeten avançar en el comportament 
reproductiu i de nidificació de titanosaures, s’han recuperat restes òssies i 
icnites de dinosaures i d’altres faunes de vertebrats, d’invertebrats i de restes 
vegetals, tot el qual ajuda a configurar un marc paleoecològic i paleoambiental 
únic.  
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Pel que fa al jaciment ibèric de Mas Castellar documenta un nucli de població 
d’origen local amb contactes directes amb el nucli d’Empúries entre els segles 
VII i II aC. És excepcional per a comprendre la interacció entre les poblacions 
locals de la zona i els foceus establerts a les colònies d’Emporion i Rhode, i 
permet endinsar-se en la història de la colonització grega de la conca 
mediterrània i en el seu impacte en les poblacions autòctones. La seva 
enorme vàlua científica i patrimonial, l’estat de conservació i el seu potencial 
de recerca són claus per a comprendre les estructures de producció 
agropecuària a la zona i, per extensió, al conjunt del món ibèric septentrional, 
però també per a entendre les relacions i la interacció entre la població 
autòctona i els foceus que s’hi van establir. 
 
Es troba a l’extrem occidental del nord de la plana empordanesa, a uns 17 km 
de la costa. Les restes arqueològiques s’identifiquen en sectors diferents. 
Consta d’un poblat fortificat d'època ibèrica plena (425-375 aC); un 
establiment rural obert (250-180 aC); indicis documentats d’estructures de 
construcció del segle IV aC, pendents d’excavació; agrupacions de sitges 
reblertes de materials que mostren un ús continu en totes les fases del 
jaciment (650-180 aC), i restes arqueològiques aïllades al nord, est i oest, 
entre les quals unes estructures murals de principis del s. II aC,  prop d’una 
font al marge de l’Àlguema. 
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Nomenaments 
 
Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda 
 
Josep Maria Jové Lladó, president de la Junta de Govern de l’Institut 
Català de Finances (ICF) 
 
Nascut a Barcelona el 1975. 
 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF) i diplomat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la 
Universitat de Barcelona (UB).  
 
Ha desenvolupat tasques professionals en l’assessoria econòmica, política i 
demoscòpica, tant en l’àmbit públic com en el privat. Entre d’altres, també ha 
estat director de Polítiques Sectorials als departaments de la Presidència i la 
Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya (2005-2010); responsable 
financer del Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat, i coordinador de l’àrea de 
serveis econòmics de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès.  
 
Ha compaginant aquestes activitats amb la docència universitària a la UB, on 
ha estat professor a l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials i on 
actualment és professor associat del departament de Dret Constitucional i 
Ciència Política de la Facultat de Dret. Actualment és secretari general del 
Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya. 
 



Annex 7.
PRESENTACIó DEL PLA D’ACCIONS DE 

‘CATALuNYA REGIó EuROPEA DE LA GASTRONOMIA 2016’
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Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 
2016, tot un any dedicat a projectar la 
gastronomia catalana al món 
 

• Alimentaria s’ha adherit a Catalunya, Regió Europea de la 
Gastronomia i acollirà diverses activitats en el marc d’aquesta 
commemoració 

 
• La iniciativa va orientada a promocionar Catalunya als mercats 

internacionals	  
 
La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, i 
el conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, han presentat avui,  a la 
Fira Alimentaria, el programa d’activitats programades en el marc de la 
commemoració Catalunya Regió Gastronòmica Europea (CREG’16). En la 
presentació també ha intervingut la xef Carme Ruscalleda, que és 
l’ambaixadora del CREG’ 16. 
 
En l’obertura de l’acte, el conseller Baiget ha declarat que “la cuina catalana 
és un referent internacional i Catalunya una destinació turística líder a 
Europa, i la suma d’aquestes dues forces és imbatible. En aquest sentit 
hem d’aprofitar el nomenament de Catalunya, Regió Europea de la 
Gastronomia per potenciar el trinomi producte, indústria gastronòmica i 
turisme. I per aquesta raó les accions promocionals d’aquest any aniran 
adreçades a potenciar la gastronomia catalana amb l’objectiu de 
posicionar Catalunya a nivell internacional i aconseguir la fidelització dels 
turistes a través de la qualitat i l’excel·lència”.  
 
Per la seva banda la xef Carme Ruscalleda ha recordat que “a Catalunya 
gaudim d’un gran nombre de fires i esdeveniments que són reflex del que 
es cou al país, i tots esperem que les accions de Catalunya Regió 
Europea de la Gastronomia potenciïn el que ja existeix i ens ajudin a 
millorar perquè projectes com aquest ens han de portar cap a la qualitat i 
l’originalitat”. 
 
Finalment, la consellera Serret ha volgut cloure l’acte manifestant que “en el 
projecte de país que volem tirar endavant l’estratègia compartida és 
indispensable. Tenim els tres pilars fonamentals: un producte de qualitat, 
respectuós, sostenible i identitari; una indústria alimentària, que ens 
ajuda a transformar i a posar en valor aquest producte; i una gastronomia 
i un turisme que ens ajuden a projectar-lo al món. Ens hem de sentir 
orgullosos del que tenim i hem de continuar en aquesta línia”.  
	  
Alimentaria,	   una	   de	   les	   entitats	   adscrites	   a	   Catalunya	   Regió	   Europea	   de	   la	  
Gastronomia	   2016,	   acull	   un	   estand	   dedicat	   a	   aquest	   esdeveniment,	   en	   el	   qual,	  
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durant	  tots	  aquests	  dies,	  s’han	  programat	  showcookings	  que	  donen	  a	  conèixer	  als	  
visitants	   nacionals	   i	   internacionals	   els	   productes	   i	   la	   gastronomia	   catalanes	   amb	  
degustacions	  de	  plats	  preparats	  per	  cuiners	  reconeguts,	  com	  el	  pastisser	  Christian	  
Escribà	  o	  el	  cuiner	  Pep	  Nogué.	  	  
	  
Catalunya	  Regió	  Europea	  de	  la	  Gastronomia	  2016	  tot	  l’any	  	  
	  
L’objectiu	   de	   Catalunya	   Regió	   Europea	   de	   la	   Gastronomia	   2016	   és	   promoure	   la	  
gastronomia	   catalana,	   el	   turisme	   gastronòmic	   i	   els	   productes	   agroalimentaris	  
catalans,	   com	   a	   sectors	   estratègics	   de	   Catalunya	   i	   elements	   essencials	   de	   la	  
identitat	   del	   país. Per	   fer-‐ho,	   s’han	   organitzat	   150	   actuacions,	   impulsades	   pel	  
Departament	   d’Agricultura,	   Ramaderia,	   Pesca	   i	   Alimentació,	   mitjançant	   la	  
Promotora	  d'Exportacions	  Catalanes,	  SA	  (PRODECA),	  i	  el	  Departament	  d’Empresa	  i	  
Coneixement,	   mitjançant	   l’Agència	   Catalana	   de	   Turisme,	   i	   el	   conjunt	   d'entitats	  
adherides	  al	  projecte,	  orientades	  als	  mercats	  internacionals.	  Amb	  la	  celebració	  del	  
CREG’	   16,	   els	   productes	   i	   la	   gastronomia	   catalans	   es	   converteixen	   en	   un	   actiu	  
fonamental	  per	  al	  	  projecció	  del	  país.	  
	  	  
Algunes	   de	   les	   accions	   promocionals	   previstes	   més	   destacades,	   algunes	   ja	  
iniciades,	  són:	  
	  

• Pla	   de	   la	   Gastronomia.	   Simposi	   intermitent,	   que	   donarà	   com	   a	   resultat	  
l’anàlisi	   i	   planificació	   del	   full	   de	   ruta	   de	   la	   gastronomia	   catalana	   en	   els	  
propers	  anys.	  Les	  dues	  primeres	  sessions	  són:	  La	  gastronomia,	  radiografia	  
d’un	   sector	   econòmic	   estratègic	   a	   Catalunya	   i	   Gastronomia,	   formació	   i	  
innovació,	  que	  s’han	  celebrat	  en	  el	  marc	  d’Alimentaria	  2016	  amb	  experts	  de	  
la	   Universitat	   de	   Lleida	   (UdL)	   i	   de	   l’Escola	   Superior	   d’Administració	   i	  
Direcció	  d’Empreses	  (ESADE).	  	  

	  
• SomGastronomia	  Tour.	  Presentacions	  gastronòmiques	  amb	  showcookings	   i	  

projeccions	  del	  producte	  enogastronòmic	  a	  Estocolm	  (11	  d’abril),	  Milà	  (17	  
de	  maig),	  Madrid	  (1	  de	  juny),	  Berlín	  (7	  de	  juny),	  Londres	  (7	  de	  novembre),	  i	  
Bordeus	   (28	   de	   novembre),	   adreçades	   a	   operadors	   especialitzats,	  
prescriptors	  i	  mitjans	  de	  comunicació.	  

	  
• El	   5	   i	   6	   d’abril,	   congrés	   d’Enoturisme,	   amb	   presència	   d’uns	   60	   operadors	  

especialitzats,	  procedents	  principalment	  del	  mercat	  nord-‐americà.	  
	  

• Del	   20	   al	   22	   d’abril,	   presentació	   de	   la	   Gastronomia	   catalana	   al	   Culinary	  
Institute	   of	   America,	   a	   Napa	   Valley,	   en	   el	   marc	   de	   l’acció	   “World	   of	  
Flavours”.	  

	  
• Mercat	  d’Escapades.	  Un	  espai	  expositiu	  per	  a	  l’oferta	  turística	  especialitzada	  

en	   gastronomia	   i	   propostes	   d’interior	   i	   muntanya,	   adreçat	   al	   públic	  
barceloní.	   Se	   celebrarà	   del	   6	   al	   8	   de	   maig	   al	   passeig	   Lluís	   Companys	   de	  
Barcelona.	  
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• Setmana	  Bio.	  Del	  20	  al	  29	  de	  maig	  Catalunya	  celebra	  la	  Setmana	  Bio	  amb	  la	  
finalitat	  de	  promocionar	  el	  sistema	  de	  producció	  i	  la	  alimentació	  ecològica.	  	  
	  

• Benvinguts	   a	   Pagès.	   Del	   17	   al	   19	   de	   juny,	   les	   explotacions	   agrícoles	   i	  
ramaderes	   del	   país	   obriran	   les	   seves	   portes	   al	   públic.	   També	   es	   faran	  
promocions	  especials	  per	  passar	  el	  cap	  de	  setmana	  en	  allotjaments	  rurals	  i	  
hotels	  gastronòmics.	  

	  
• Sopar	   de	   les	   Estrelles.	   Homenatge	   als	   xefs	   que	   han	   projectat	   la	   nostra	  

gastronomia	   al	   món,	   amb	   un	   sopar	   el	   Dia	   Mundial	   del	   Turisme	   (27	   de	  
setembre)	   on	   els	   principals	   cuiners	   del	   país	   seran	   convidats	   a	   un	   sopar	  
cuinat	   per	   tots	   els	   xefs	   de	   Catalunya	   reconeguts	   amb	  dues	   i	   tres	   estrelles	  
Michelin.	  
	  

• Buy	   Catalunya.	   El	   28	   de	   setembre	   s’organitzarà	   un	   workshop	   vinculat	   a	  
Gastronomia	   i	   Enoturisme,	   amb	   la	   participació	   170	   turoperadors	   dels	  
principals	   mercats:	   Alemanya,	   Àustria,	   Suïssa,	   Benelux,	   Espanya,	   Estats	  
Units,	  França,	  Israel,	  Itàlia,	  Països	  Nòrdics,	  Països	  de	  l’Est,	  Regne	  Unit	  i	  Sud-‐
est	  asiàtic.	  
	  

• Fira	   Àpat.	   Del	   8	   al	   10	   d’octubre,	   el	   Recinte	   Cúpula	   Events	   del	   Centre	  
Comercial	   Arenas	   de	   Barcelona	   acollirà	   la	   Fira	   ÀPAT,	   la	   Fira	   Professional	  
dels	   Aliments	   Catalans,	   on	   els	   productors	   i	   elaboradors	   catalans	  
presentaran	  els	  seus	  productes	  a	  botigues,	   restaurants,	  hotels,	  vinoteques,	  
distribuïdors	  i	  consumidors	  finals.	  

	  
• Campanya	  del	  Menú	  “SomGastronomia”	  adreçada	  als	  restaurants	  catalans	  i	  

als	   hotels,	   perquè	   elaborin	   un	   Menú	   que	   respongui	   al	   repte	   de	   la	   Regió	  
Europea	  de	   la	  Gastronomia	   (producte	  de	  proximitat-‐quilòmetre	  zero,	  amb	  
menú	  de	  temporada	  adaptat	  a	  les	  estacions,	  basat	  en	  la	  cuina	  del	  territori).	  
	  

• Pla	  de	  consum	  de	  fruita	  a	  les	  escoles.	  Per	  contribuir	  a	  promoure	  els	  hàbits	  
alimentaris	  saludables	  entre	  la	  població	  infantil.	  Hi	  participen	  més	  de	  1.200	  
escoles,	  amb	  l’objectiu	  d’arribar	  a	  uns	  290.000	  nens.	  	  	  
	  

Per	  recopilar	  les	  més	  de	  150	  actuacions	  englobades	  en	  el	  marc	  de	  Catalunya	  Regió	  
Europea	  de	  la	  Gastronomia,	  així	  com	  per	  explicar	  el	  projecte,	  s’ha	  posat	  en	  marxa	  
un	  website	   (www.somgastronomia.cat),	   a	  més	  d’un	  perfil	   Som	  Gastronomia	  a	   les	  
principals	  xarxes	  socials,	  Twitter,	  Facebook	  i	  Instagram,	  on	  es	  donen	  a	  conèixer	  les	  
accions	  i	  activitats	  tan	  dels	  impulsors	  del	  projecte,	  com	  de	  les	  més	  de	  500	  entitats	  
que	  ja	  s’hi	  han	  adherit.	  	  	  
	  
Els	  principals	  impulsors	  d’aquest	  Pla	  d’Accions	  són	  el	  Comitè	  Directiu,	   liderat	  per	  
la	  Generalitat	  de	  Catalunya,	  mitjançant	  els	  Departaments	  d’Agricultura,	  Ramaderia,	  
Pesca	   i	   Alimentació	   (DARP),	   i	   d’Empresa	   i	   Coneixement,	   a	   través	   de	   l’Agència	  
Catalana	   de	   Turisme	   (ACT);	   el	   Comitè	   General,	   integrat	   pels	   diferents	   agents	  
relacionats	  amb	  la	  gastronomia	  a	  Catalunya;	  i	  una	  Taula	  d’Experts,	  òrgan	  consultiu	  



 

                               Nota de premsa   
                                   
                  
 

Direcció General de Comunicació de Govern 
Adreça electrònica: comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 
Telèfon de contacte : 93.402.46.23 

i	  d’acompanyament	  integrat	  per	  personatges	  destacats	  dels	  diferents	  sectors	  de	  la	  
gastronomia.	  
	  
Tot	  un	  reconeixement	  
 
Catalunya	  va	  ser	  declarada	  Regió	  Europea	  de	  la	  Gastronomia	  2016	  després	  que	  els	  
departaments	  d'Agricultura	  i	  d’Empresa	  i	  Ocupació	  (DEMO),	  a	  través	  de	  l'Agència	  
Catalana	   de	   Turisme,	   conjuntament	   amb	   entitats,	   agents	   i	   personalitats	   del	   país,	  
n’impulsessin	  la	  candidatura	  i	  la	  presentessin.	  
	  
La	   Regió	   Europea	   de	   la	   Gastronomia	   és	   una	   iniciativa	   impulsada	   per	   una	  
plataforma	   de	   regions	   europees	   i	   administrada	   per	   l’Institut	   Internacional	   de	  
Gastronomia,	   Cultura,	   Arts	   i	   Turisme	   (IGCAT),	   que	   compta	   amb	   el	   suport	   de	   les	  
institucions	  europees.	  
	  
Aquest	   reconeixement	   té	   com	   a	   finalitat	   destacar	   i	   promoure	   aquelles	   regions	  
d'Europa	   que	   contribueixen	   activament	   en	   la	  millora	   de	   la	   qualitat	   de	   vida	   dels	  
ciutadans,	   posant	   en	   valor	   les	   diferents	   cultures	   alimentàries,	   l'educació	  per	   a	   la	  
salut	  i	  la	  sostenibilitat,	  i	  la	  innovació	  gastronòmica.	  
	  
El	   distintiu	   Regió	   Europea	   de	   la	   Gastronomia	   situa	   Catalunya	   com	   una	   regió	  
capdavantera	   a	   Europa	   en	   l’àmbit	   alimentari	   i	   turístic.	   La	   bona	   feina	   dels	  
productors,	   restauradors,	   centres	   de	   recerca,	   escoles,	   mitjans	   de	   comunicació,	  
entitats	  i	  xefs	  catalans,	  entre	  els	  quals	  es	  troba	  Carme	  Ruscalleda,	  ambaixadora	  del	  
títol,	   ha	   fet	   d’aquesta	   gastronomia	   i	   dels	   productes	   alimentaris	   una	   referència	  
internacional.	  	  
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BENVINGUTS A PAGÈS 2016 
 

 

 
© Agència Catalana de Turisme 

 

 

CATALUNYA - 17 A 19 DE JUNY - 12.500 VISITANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CLIPPING BENVINGUTS A PAGÈS 
  

 

DADES DE PARTICIPACIÓ: 

- 182 explotacions 

- 226 restaurants 

- 228 allotjaments 

- 44 delegats territorials 

- 55 activitats complementàries 

- 12.500 visitants 

 

CONCLUSIONS: 

Cap de setmana de portes obertes a 

pagès, on el públic pot visitar les 

explotacions, conèixer els mètodes de 

producció i comprar productes al 

productor, tot gaudint de promocions 

especials per passar el cap de 

setmana i degustar la cuina local amb 

menús especials a restaurants. 

https://www.dropbox.com/s/im24ueki9ycilw8/clippingBAP160627.pdf?dl=0
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1.VALORACIÓ REALITZADA PER LES EXPLOTACIONS: 
 

Valoracions de l’1 al 5 (1 molt malament, 5 excel·lent) 

 

 
 

Grau de satisfacció de l’acció per part de les explotacions: 3,6 

 

PERFIL EXPLOTACIÓ: 

De les explotacions participants a l’esdeveniment, la divisió territorial ha estat la 

següent: 

Barcelona:       30 % 

Tarragona:       24 % 

Girona:       24 % 

Lleida:       22 % 

 

Distribució territorial per tipologia d’explotació i per visitant segons tipologia 

d’explotació: 

 

BARCELONA   Explotació Visitants 

Arròs i altres cereals:     3 %  1 % 

Aviram i ous:      7 %  9 % 

Begudes (vi, cava i altres):    17 %  6 % 

Carns i embotits:     16 %  19 % 

Formatges i làctics:     10 %  25 % 

Fruita fresca:      2 %  3 % 

Fruits secs:      2 %  1 % 

Herbes aromàtiques, mel  

i altres productes dolços:    4 %  2 % 

Llegums:      3 %  2 % 

Oli i Olives:      8 %  5 % 

Peix, marisc i derivats:    2 %  4 % 

Verdures, hortalisses i bolets:   26 %  23 % 

 

TARRAGONA   Explotació Visitants 

Arròs i altres cereals:     3 %  4 % 

Aviram i ous:      2 %  7 % 

Begudes (vi, cava i altres):    41 %  30 % 
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Carns i embotits:     1 %  1 % 

Formatges i làctics:     5 %  19 % 

Fruita fresca:      11 %  4 % 

Herbes aromàtiques, mel  

i altres productes dolços:    14 %  18 % 

Oli i Olives:      18 %  11 % 

Peix, marisc i derivats:    3 %  2 % 

Verdures, hortalisses i bolets:   2 %  4 % 

 

GIRONA   Explotació Visitants 

Aviram i ous:      9 %  9 % 

Begudes (vi, cava i altres):    32 %  10 % 

Carns i embotits:     13 %  17 % 

Formatges i làctics:     21 %  52 % 

Fruita fresca:      2 %  1 % 

Herbes aromàtiques, mel 

i altres productes dolços:    2 %  2 % 

Oli i Olives:      9 %  4 % 

Verdures, hortalisses i bolets:   12 %  5 % 

 

LLEIDA   Explotació Visitants 

Begudes (vi, cava i altres):    22 %  7 % 

Carns i embotits:     22 %  28 % 

Formatges i làctics:     12 %  28 % 

Fruita fresca:      12 %  15 % 

Herbes aromàtiques, mel  

i altres productes dolços:    10 %  4 % 

Llegums:      2 % 

Oli i Olives:      10 %  6 % 

Peix, marisc i derivats:    1 % 

Verdures, hortalisses i bolets:   9 %  12 % 
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Motius principals de la participació de les explotacions al Benvinguts a Pagès: 

Compromís amb els productes de proximitat:  83 % 

Oportunitat per atraure clients nous:   68 % 

Acció alineada amb la filosofia de l’empresa:  59 % 

Iniciativa per atraure turistes al territori:   48 % 

Iniciativa per atraure turistes a l’explotació:  45 % 

Iniciativa novedosa:      41 % 

Oportunitat per augmentar vendes:   35 % 

Iniciativa per fer xarxa amb els restaurants 

i allotjaments:      29 % 

 

El perfil turístic de les explotacions ha estat el següent:  

 

El 10 % de les explotacions han fet la visita per primera vegada. 

Grau de satisfacció:      3,8 

Valoració dels visitants com a clients potencials:  3,7 
 

Desprès de l’experiència del Benvinguts a Pagès, el 64 % continuarà oferint 

visites de manera ocasional i el 14 % de manera regular. 

 

El 45 % de les explotacions fan visites de manera ocasional. 

Grau de satisfacció:      3,7 

Valoració dels visitants com a clients potencials:  3,3 
 

Desprès de l’experiència del Benvinguts a Pagès, el 56 % continuarà oferint 

visites de manera regular. 

 

El 45 % de les explotacions fan visita de manera regular. 

Grau de satisfacció:      3,2 

Valoració dels visitants com a clients potencials:  3,5 
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PERFIL VISITANTS: 

El diumenge 19 de juny al matí va ser quan les explotacions en global van rebre 

el major número de visitants, exactament un 40 %. 

 

El perfil majoritari dels visitants a les explotacions ha estat el següent:  

Famílies amb nens petits:     64 % 

Parelles:       26 % 

Grups d’amics:      10 % 

 

L’origen majoritari dels visitants a les explotacions ha estat el següent:  

Mateixa població:      5 % 

Mateixa comarca:      22 % 

Mateixa província:      34 % 

Àrea metropolitana:      20 % 

Altres comarques fora de l’àrea metropolitana i 

de de seva província:     17 % 

De la resta de l’Estat espanyol:    1 % 

D’altres països:      1 % 

 

Aspectes millor valorats de les explotacions per part dels visitants: 

Conèixer als responsables de l’explotació:   71 % 

Aprendre sobre la vida a pagès:    64 % 

Comprar productes de l’explotació:   43 % 

Visitar una explotació que obre portes per primer cop: 36 % 

Gratuïtat de la visita:     21 % 

Gratuïtat del tast:      14 % 

Amplitud d’horaris:      7 % 

No haver de fer reserva:     7 % 
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GESTIÓ DE LES EXPLOTACIONS: 

 
Mitjans utilitzats per fer promoció del Benvinguts a Pagès: 

Facebook:       82 % 

Twitter:       40 % 

Instagram:       24 % 

WhatsApp:       31 % 

Web pròpia:       33 % 

Correu electrònic:      43 % 

 

En general, les explotacions valoren positivament tant l’organització com 

l’equip organitzador del Benvinguts a Pagès. 

 

El 88 % de les explotacions participaria en una nova edició del Benvinguts a 

Pagès, l’1 % no hi participaria i l’11 % restant encara no ho ha decidit. 
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2.VALORACIÓ REALITZADA PELS RESTAURANTS I ALLOTJAMENTS: 
 

Valoracions de l’1 al 5 (1 molt malament, 5 excel·lent) 

 

 
 

Grau de satisfacció de l’acció per part dels Restaurants: 3,3 

 

Grau de satisfacció de l’acció per part dels Allotjaments: 3,0 

 

PERFIL ESTABLIMENTS: 

 

Motius principals de la participació de les explotacions al Benvinguts a Pagès: 

Restaurants Allotjaments 

Compromís amb els productes de proximitat:  79 %  56 % 

Oportunitat per atraure clients nous:   50 %  56 % 

Oportunitat per augmentar vendes:   25 %  22 % 

Iniciativa per atraure turistes al territori:   62 %  73 % 

Iniciativa per fer xarxa amb els productors 

i els allotjaments / restaurants:    55 %  50 % 

Acció alineada amb la filosofia de l’establiment:  69 %  58 % 

Iniciativa novedosa:      37 %  37 % 

 

Facturació amb motiu de la participació al Benvinguts a Pagès: 

Menús Pernoctacions 

De 0 a 500 €:       72 %  95 % 

De 501 a 1.000 €:      16 %  3 % 

De 1.001 a 1.500 €:      8 % 

De 1.501 a 2.000 €:      2 %  1 % 

Més de 2.000 €:      2 %  1 % 

 

El 81 % dels restaurants considera que el número de clients durant el cap de 

setmana ha estat el mateix en relació a un cap de setmana normal de juny, el 

15 % considera que ha augmentat una mica i el 4 % restant que s’ha 

incrementat bastant. 

 

El 89 % dels  allotjaments considera que el número de clients durant el cap de 

setmana ha estat el mateix en relació a un cap de setmana normal de juny, el 

7 % considera que ha augmentat una mica, el 3 % s’ha incrementat bastant i 

l’1% restant que ha hagut un gran increment. 
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PERFIL CLIENTS: 

 

El perfil majoritari dels clients als restaurants ha estat el següent:  

Famílies amb nens petits:     39 % 

Parelles:       40 % 

Grups d’amics:      18 % 

Persones soles:      3 % 

 

L’origen majoritari dels clients als restaurants ha estat el següent:  

Mateixa població:      14 % 

Mateixa comarca:      20 % 

Mateixa província:      30 % 

Àrea metropolitana:      24 % 

Altres comarques fora de l’àrea metropolitana i 

de de seva província:     11 % 

D’altres països:      1 % 

 

GESTIÓ DELS ESTABLIMENTS: 

 

Mitjans utilitzats per fer promoció del Benvinguts a Pagès: 

Restaurants Allotjaments 

Facebook:       73 %  75 % 

Twitter:       19 %  32 % 

Instagram:       14 %  25 % 

WhatsApp:       13 %  17 % 

Web pròpia:       27 %  43 % 

Correu electrònic:      16 %  42 % 

 

En general, els restaurants i els allotjaments valoren positivament tant 

l’organització com l’equip organitzador del Benvinguts a Pagès. 

 

El 84 % dels restaurants participaria en una nova edició del Benvinguts a Pagès, 

el 2 % no hi participaria i el 14 % restant encara no ho ha decidit. 

 

El 78 % dels allotjaments participaria en una nova edició del Benvinguts a 

Pagès, l’1 % no hi participaria i el 21 % restant encara no ho ha decidit. 
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3.VALORACIÓ REALITZADA PELS DELEGATS TERRITORIALS: 
 

Valoracions de l’1 al 5 (1 molt malament, 5 excel·lent) 

 

 

PERFIL DELS DELEGATS: 

 

Els delegats territorials consideren que han estat designats pels següents motius: 

Per treballar en accions de promoció dels 

productes agroalimentaris locals:    76 % 

Per treballar en accions de promoció dels 

serveis turístics locals:     76 % 

Per treballar en accions per a promoure  

la col·laboració entre empreses locals:   52 % 

És una iniciativa que comparteix els mateixos  

valors que l’entitat que representen:   40 % 

 

Els participants consideren que el valor afegit més destacable de la seva tasca 

com a delegats territorials ha estat: 

Fer de nexe entre els actors locals i l’equip de 

coordinació de la Fundació Alícia:    90 % 

Promoure la participació dels actors locals:  86 % 

Contribuir a visibilitzar les visites a les explotacions 

com a un recurs més de la comarca:   74 % 

Promoure la col·laboració entre els diferents  

actors locals:       64 % 

Adaptar els objectius del Benvinguts a Pagès 

a les característiques comarcals:    40 % 

Fer compatibles els objectius del Benvinguts a Pagès 

amb els de l’entitat que representen:   38 % 

 

Els participants consideren que la major dificultat per poder exercir la seva 

tasca com a delegats territorials ha estat: 

La manca de temps per l’acumulació de projectes 

sota la seva responsabilitat:     87 % 

La manca de motivació dels actors locals:  21 % 
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No hi ha hagut cap dificultat:    13 % 

La manca de col·laboració entre els actors locals: 10 % 

Incompatibilitat dels objectius del Benvinguts a Pagès 

amb els del propi càrrec:     5 % 

Incompatibilitat dels objectius del Benvinguts a Pagès 

amb els de la pròpia entitat:    3 % 

 

GESTIÓ DELS DELEGATS: 

 

En el marc del Benvinguts a Pagès, els delegats territorials han establert 

col·laboracions amb les següents entitats: 

Entitats de promoció turística:    44 % 

Ajuntaments locals:      44 % 

Entitats de promoció agroalimentària:   18 % 

Patronat de Turisme de la Diputació provincial:  17 % 

Oficina Comarcal del DARP:    13 % 

Serveis Territorials provincials del DARP:   8 % 

 

Mitjans utilitzats per fer promoció del Benvinguts a Pagès: 

Facebook:       83 % 

Twitter:       67 % 

Instagram:       29 % 

WhatsApp:       24 % 

Web:        74 % 

Correu electrònic:      93 % 

Premsa:       69 % 

Ràdio:       33 % 

Televisió:       21 % 

 

Els delegats han organitzat reunions informatives del Benvinguts a Pagès, 

adreçades a: 

Explotacions:       5 % 

A tots els actors:      49 % 

No hem organitzat:      46 % 
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Els 84 % dels participants estarien interessats en tornar a ser delegats territorials 

en una propera edició del Benvinguts a Pagès, el 5 % no ho estarien i l’11 % 

restant encara no ho ha decidit. 

 

VALORACIÓ ORGANITZACIÓ FUNDACIÓ ALÍCIA: 

 

Valoració dels requisits de participació al Benvinguts a Pagès: 

Per a les explotacions:     3,1 

Per als restaurants:      3,5 

Per als allotjaments:      3,5 

Per a les activitats complementàries:   3,4 

 

Valoració de les següents iniciatives: 

Donar protagonisme a les explotacions:   4,2 

Participació dels restaurants a través  

del menú Benvinguts a Pagès:    3,6 

Participació dels allotjaments a través 

dels paquets especials:     3,4 

Inclusió d’activitats complementàries:   3,6 

 

En general, els delegats territorials consideren que la coordinació de la 

Fundació Alícia ha estat altament satisfactòria. 

 

Valoració de la promoció en els mitjans de comunicació 

i les xarxes social per part de la coordinació del BP:  3,7 

 

Valoració de la informació disponible al 

benvingutsapages.cat:     4,0 

 

Valoració de l’assessorament per part  

de l’equip de coordinació:     4,4 

 

Valoració de la comunicació  

de l’equip de coordinació:     4,3 
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En relació a la tasca de coordinació de la Fundació Alícia, de cara a futures 

edicions, es podrien millorar els següents aspectes: 

Realitzar sessions comarcals formatives adreçades 

als diferents actors, prèvies a l’inici del BaP:  70 % 

Realitzar reunions de valoració  

post-Benvinguts a Pagès amb els DB:   51 % 

Incrementar les reunions informatives prèvies a l’inici 

d’inscripcions adreçades als DB:    46 % 

Oferir visites formatives personalitzades a les  

explotacions, prèvies a l’inici del BaP:    46 % 

Oferir formació específica per a promoure col·laboracions 

entre els diferents actors, prèvia a l’inici del BaP:  35 % 

Oferir formació específica sobre els menús  

dels restaurants, prèvia a l’inici del BaP:   27 % 

Incrementar les reunions informatives prèvies a l’inici 

d’inscripcions adreçades als actors:   24 % 

 

El 76 % dels Delegats territorials considera que la durada de la iniciativa, tres 

dies, ha estat l’adequada. 

 

El 61 % dels Delegats territorials considera que el cap de setmana escollit ha 

estat l’adequat. 
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4.VALORACIÓ REALITZADA PELS VISITANTS: 
 

Valoracions de l’1 al 5 (1 molt malament, 5 excel·lent) 

 

 
 

PERFIL VISITANTS: 

 

El perfil dels visitants ha estat el següent:  

Famílies:       57 % 

Amics:       21 % 

Parelles:       20 % 

Sols:        2 % 

 

El 58 % dels visitants va visitar una explotació per primera vegada. 

 

Número d’explotacions que van visitar els participants: 

1 explotació:       60 % 

De 2 a 4 explotacions:     36 % 

Més de 4 explotacions:     4 % 

 

Els visitants han conegut la iniciativa mitjançant: 

Xarxes:       52 % 

Televisió / Ràdio:      32 % 

Premsa:       25 % 

Cerca online:      13 % 

 

El 29 % dels visitants va menjar en un dels restaurants participants. 

 

El 8 % dels visitants es va allotjar en un dels hotels participants. 

 

El 99 % dels visitants recomanaria el productes de l’explotació. 

 

El 99 % dels visitants considera que el Benvinguts a Pagès ha cobert les seves 

expectatives. 

 

El 99 % dels visitants assistiria a la segona edició del Benvinguts a Pagès. 
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5.VALORACIÓ REALITZADA PER L’ORGANITZACIÓ DEL BENVINGUTS A PAGÈS: 
 

 

La primera edició del Benvinguts a Pagès ha estat valorada com a “Èxit total i 

sense pal·liatius”, ja que les explotacions agràries i ramaderes d’arreu de 

Catalunya han rebut més de 12.500 visites entre divendres i diumenge. 

Mitjançant un cap de setmana de portes obertes s’ha volgut posar en valor el 

món rural, el turisme d’interior i el potencial de la gastronomia catalana, així 

com donar a conèixer el producte local i de proximitat perquè la ciutadania el 

valori i el compri durant tot l’any. 

 

Es tracta d’una iniciativa de la Fundació Alícia, el Departament d’Empresa i 

Coneixement, a través de l’Agència Catalana de Turisme i el Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb la col·laboració dels 

Patronats de Turisme de les Diputacions Provincials, Consells Comarcals i altres 

agents locals. 

 

Cal posar en valor el compromís absolut de la pagesia amb el Benvinguts a 

Pagès, tant per la seva professionalitat com per saber transmetre el seu amor 

per la terra i pel producte. 

 

L’esdeveniment també ha comptat amb la participació de restaurants que 

oferien producte de temporada i proximitat, allotjaments i activitats 

complementàries, gairebé 700 propostes diferents que tenien com a objectiu 

comú reivindicar el món rural. 

 

Benvinguts a Pagès ha estat un dels actes centrals de la nominació de 

Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia 2016. L’objectiu del CREG 

ha estat posicionar el producte agroalimentari local com a exponent singular 

del territori i com a base d’una cuina que aporta un accent particular a la 

cultura; posicionar Catalunya pels seus productes, la seva cuina i com a 

destinació turística enogastronòmica. 
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INFORMACIÓ INTERNA: 
 

 

Observacions i Punts de millora: 

- Tenint en compte que les dates del Benvinguts a Pagès van coincidir amb el 

cap de setmana de Sant Joan, es proposa avançar la data de celebració 

de la propera edició. 

- Caldria valorar els horaris de les visites, les explotacions han comentat les 

dificultats que els hi ha suposat haver d’atendre visitants durant tot el dia, 

sense hores concertades. 

- Pel que fa als cellers caldria valorar la possibilitat d’incloure’ls en una 

categoria a banda, ja que hi va haver molta oferta i poques visites. 

- Valorar si s’ha de tenir un topall màxim d’explotacions participants i si alguna 

de les que han participat en aquesta edició cal excloure-la per algun motiu. 

- Els organitzadors de la Setmana Bio han sol·licitat participar a la iniciativa del 

Benvinguts a Pagès. 

- Cal valorar com augmentar i generar la col·laboració entre productors, 

restaurants, allotjaments i amb agències receptives. Un dels punts claus seria 

tenir els productors confirmats quatre mesos abans. 

- S’haurien de prioritzar aquells restaurants que fan una aposta pels productes 

de proximitat durant tot l’any. 

- Donat que en aquesta edició les explotacions amb animals han estat les 

més visitades, caldria promoure i reforçar les visites als altres tipus 

d’explotacions. 

- Convocar als DB per fer Balanç de l’edició 2016 i presentar l’edició 2017. Així 

mateix, s’hauria de valorar si cal incloure un tècnic de turisme i un 

d’agricultura per comarca. 

- Donat que la majoria de visitants van ser famílies, caldria reforçar els canals 

d’informació com ara el Club Súper 3 o blocs per a famílies. 

- En relació a la comunicació 2017: 

 Valorar si cal fer fulletons comarcals. 

 Valorar si cal un nou espot publicitari per a televisió i ràdio. 

 Potenciar la difusió via Facebook, ja que el 52 % dels visitants afirma haver 

rebut la informació via aquesta xarxa. 

 Cal fer actuacions de promoció a Mercats de Barcelona i Catalunya, així 

com a fires i altres esdeveniments. 
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que  l’èxit d’aquesta primera edició garanteix  la continuïtat del Benvinguts a Pagès, amb un cap de 

setmana  de  portes  obertes  cada  any,  per  posar  en  valor  el  món  rural,  el  turisme  d’interior  i  el 

potencial de la gastronomia catalana, una oportunitat per veure on neix allò que mengem. 

 

Els  visitants  han  estat  majoritàriament  famílies  i  apassionats  de  la  gastronomia,  però  també  cal 

destacar grups de gent gran, parelles  joves sense quitxalla  i alguns grups de turistes estrangers que 

han  volgut  participar  de  la  iniciativa. Al Benvinguts  a  Pagès  s’hi  ha  pogut  veure  des  de  granges  i 

ramats,  fins a cellers, camps d’oliveres, producció de mel o  sidra, plantes aromàtiques, pescadors, 

horta, etc. Els visitants, a part de veure les finques, hortes, camps, granges i obradors, també podien 

tastar gratuïtament els productes de les explotacions i comprar‐ne. Aquest era un dels objectius del 

Benvinguts a Pagès: donar a conèixer el producte local i de proximitat perquè la ciutadania el valori i 

el compri durant tot l’any. 

 

Els visitants d’enguany han apostat per fer visites de proximitat, i les comarques amb més afluència 

han  estat  les  de  Barcelona  i  Girona.  El  repte  de  cara  a  les  properes  edicions  és  aconseguir  un 

repartiment més equilibrat en tot el territori català. 

 

Una pagesia absolutament compromesa amb el projecte 

Si  alguna  cosa  es  detectava  a mesura  que  avançava  el  cap  de  setmana  era  el  compromís  ferm  i 

absolut de la pagesia amb el Benvinguts a Pagès. A cada explotació participant, els pagesos, pageses i 

familiars que atenien els visitants ho feien amb professionalitat i sabien transmetre el seu amor per 

la terra i pel producte. Aquest és un dels valors que més han destacat els visitants durant aquest cap 

de setmana, que han descobert, en ocasions ben a prop de casa, un món que desconeixien i que els 

ha acostat a paisatges, tradicions i producte que són la base de la gastronomia catalana. 

 

Un projecte de país 

Benvinguts a Pagès també ha comptat amb la participació de 225 restaurants que han ofert el menú 

Benvinguts a Pagès amb producte de temporada i de proximitat, uns 230 allotjaments que ofereixen 

ofertes  especials  de  cap  de  setmana,  i  gairebé  60  activitats  complementàries  ‐organitzades  per 

entitats i col∙lectius diversos‐ que han volgut posar el seu gra de sorra a donar valor al producte i a la 

terra. En total, gairebé 700 propostes diferents per un cap de setmana que ha sumat administració i 

empresa privada amb l’objectiu comú de reivindicar el món rural. 

 

Benvinguts a Pagès és un dels actes centrals de  la nominació d’enguany de Catalunya com a Regió 

Europea de la Gastronomia 2016. La cuina catalana s'ha convertit en un model gastronòmic a seguir. 
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La primera edició del Benvinguts a Pagès 
supera les expectatives amb més de 

12.500 visitants 
• Les gairebé 200 

explotacions agràries i 
ramaderes que feien cap de 

setmana de portes obertes han rebut més de 12.500 visites 
entre divendres a la tarda i ahir diumenge. 
 

• L’èxit d’aquesta primera edició garanteix que Benvinguts a 
Pagès tingui continuïtat, amb un cap de setmana cada any, 
per posar en valor la pagesia, el producte de la terra i el 
turisme d’interior 
	  

• Benvinguts a Pagès és una iniciativa de la Fundació Alícia i 
la Generalitat de Catalunya 

  

Dilluns, 20 de juny de 2016 – “Èxit total i sense pal·liatius”. Així valorava 
l’organització de Benvinguts a Pagès aquesta primera edició del projecte. Durant 
aquest cap de setmana, gairebé 200 explotacions agràries i ramaderes d’arreu de 
Catalunya han fet jornades de portes obertes gratuïtes perquè la ciutadania 
conegués de prop el món de pagès i el producte que s’hi produeix. Malgrat el mal 
temps de dissabte, més de 12.500 persones han fet visites a les cases de pagès. 
Algunes de les explotacions han arribat a rebre gairebé 500 visitants només en el 
matí d’ahir diumenge, el dia amb més afluència de públic, i un percentatge 
important han superat els 250 visitants al llarg del cap de setmana. 
 
Benvinguts a Pagès és una iniciativa de la Fundació Alícia, el Departament 
d’Empresa i Coneixement, a través de l’Agència Catalana de Turisme, i el 
departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb la col·laboració 
de Patronats de Turisme de les Diputacions provincials, Consells Comarcals i 
altres agents locals. La valoració dels organitzadors és molt positiva i estan 
convençuts que l’èxit d’aquesta primera edició garanteix la continuïtat del 
Benvinguts a Pagès, amb un cap de setmana de portes obertes cada any, per 
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posar en valor el món rural, el turisme d’interior i el potencial de la gastronomia 
catalana, una oportunitat per veure on neix allò que mengem. 
  
Els visitants han estat majoritàriament famílies i apassionats de la gastronomia, 
però també cal destacar grups de gent gran, parelles joves sense quitxalla i 
alguns grups de turistes estrangers que han volgut participar de la iniciativa. Al 
Benvinguts a Pagès s’hi ha pogut veure des de granges i ramats, fins a cellers, 
camps d’oliveres, producció de mel o sidra, plantes aromàtiques, pescadors, 
horta, etc. Els visitants, a part de veure les finques, hortes, camps, granges i 
obradors, també podien tastar gratuïtament els productes de les explotacions i 
comprar-ne. Aquest era un dels objectius del Benvinguts a Pagès: donar a 
conèixer el producte local i de proximitat perquè la ciutadania el valori i el compri 
durant tot l’any. 
  
Els visitants d’enguany han apostat per fer visites de proximitat, i les comarques 
amb més afluència han estat les de Barcelona i Girona. El repte de cara a les 
properes edicions és aconseguir un repartiment més equilibrat en tot el territori 
català. 
  
Una pagesia absolutament compromesa amb el projecte 
 
Si alguna cosa es detectava a mesura que avançava el cap de setmana era el 
compromís ferm i absolut de la pagesia amb el Benvinguts a Pagès. A cada 
explotació participant, els pagesos, pageses i familiars que atenien els visitants 
ho feien amb professionalitat i sabien transmetre el seu amor per la terra i pel 
producte. Aquest és un dels valors que més han destacat els visitants durant 
aquest cap de setmana, que han descobert, en ocasions ben a prop de casa, un 
món que desconeixien i que els ha acostat a paisatges, tradicions i producte que 
són la base de la gastronomia catalana. 
  
Un projecte de país 
 
Benvinguts a Pagès també ha comptat amb la participació de 225 restaurants que 
han ofert el menú Benvinguts a Pagès amb producte de temporada i de 
proximitat, uns 230 allotjaments que ofereixen ofertes especials de cap de 
setmana, i gairebé 60 activitats complementàries -organitzades per entitats i 
col·lectius diversos- que han volgut posar el seu gra de sorra a donar valor al 
producte i a la terra. En total, gairebé 700 propostes diferents per un cap de 
setmana que ha sumat administració i empresa privada amb l’objectiu comú de 
reivindicar el món rural. 
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Benvinguts a Pagès és un dels actes centrals de la nominació d’enguany de 
Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia 2016. La cuina catalana s'ha 
convertit en un model gastronòmic a seguir. El món culinari ha girat la mirada cap 
als nostres fogons. Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 té com a 
objectius posicionar el producte agroalimentari local com a exponent singular del 
territori i com a base d'una cuina que aporta un accent particular a la cultura; 
posicionar Catalunya pels seus productes, la seva cuina i com a destinació 
turística enogastronòmica. 
 

 

----------------------------------------------------------------- 

Segueix-nos a les xarxes a través del Saps Com?!: 
A Twiter:  @sapscom  
Al canal de Youtube: SapsCom 
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La pagesia de Catalunya obre les seves portes 
per ensenyar com i on es produeix allò que 
mengem 

• El conseller Baiget i la consellera Serret han presentat “Benvinguts 
a pagès” en què, del 17 al 19 de juny, unes 150 explotacions 
agràries i ramaderes de tot Catalunya obriran les seves portes i 
oferiran visites gratuïtes a hortes, granges, vinyes, obradors… 

• Restaurants i allotjaments també s’afegeixen a la iniciativa, oferint 
el menú Benvinguts a pagès i ofertes especials d’allotjament. 

 
Divendres, 6 de maig de 2015 - El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi 
Baiget, i la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell 
Serret, han presentat avui la iniciativa “Benvinguts a pagès”.  
 
Veure com i on es produeixen els aliments que ens arriben a taula, saber com 
treballen els pagesos, descobrir els productes de temporada, visitar hortes, 
vinyes, oliveres, granges, ramats, productors de mel o de sidra… Aquest és 
l’esperit de la primera edició de Benvinguts a pagès, un cap de setmana de 
portes obertes a unes 150 explotacions agràries i ramaderes arreu de 
Catalunya, amb la complicitat d’uns 200 restaurants i uns 250 allotjaments, que 
també participen a la campanya i que oferiran el menú Benvinguts a pagès, 
amb producte de proximitat, i ofertes especials d’allotjament de cap de 
setmana. 
 
Benvinguts a pagès és una aposta decidida pel producte de proximitat, per 
posar en valor el món rural, pel turisme d’interior i pel potencial de la 
gastronomia catalana. Una oportunitat per veure on neix allò que mengem. El 
conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, ha explicat que “Benvinguts 
a pagès permet conèixer la diversitat turística de la nostra destinació amb 
un cap de setmana que vol apropar l’activitat agrícola i ramadera de 
Catalunya a la ciutadania”.  
 
Per la seva banda, la consellera Serret, ha assegurat que “amb aquesta 
iniciativa pionera i extraordinària volem afavorir el relleu generacional al 
nostre sector primari, on hi ha molta gent jove amb ganes de tirar 
endavant un projecte professional i de vida arrelat al sector i al territori”.  
 
Els consellers han estat acompanyats, entre d’altres, pel director gerent de la 
Fundació Alícia, Toni Massanés, que ha destacat “la necessitat de tornar a 
connectar la pagesia amb la ciutadania” i ha animat tothom “a gaudir d’un 
cap de setmana a pagès i conèixer de primera mà com es treballa i com es 
produeix tot allò que mengem”. 
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Liderat per la Fundació Alícia, amb la col·laboració del Departament d’Empresa 
i Coneixement, a través de l’Agència Catalana de Turisme, del departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i dels patronats de Turisme de 
les Diputacions, Benvinguts a pagès s’emmarca dins els actes de la designació 
de Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia 2016 i de l’Any de la 
Gastronomia i l’Enoturisme.  
 
Un cap de setmana a mida i diferent per a tots els gustos 
 
Benvinguts a pagès és una experiència turística diferent que permet que 
cadascú organitzi el seu cap de setmana a mida en qualsevol punt de la 
geografia catalana. A través del web benvingutsapages.cat, els visitants poden 
consultar les explotacions, restaurants i allotjaments que participen en la 
iniciativa, i triar quines volen visitar, quantes nits volen passar fora, on es volen 
allotjar i on poden reservar el seu menú especial de producte de proximitat. El 
web s’actualitza de forma permanent per incloure informació i fitxes de les 
explotacions i establiments que confirmen la seva participació al Benvinguts a 
pagès i que es preveu que, en total, siguin gairebé 600. 
 
Benvinguts a pagès s’adreça a qualsevol tipus de públic: famílies, foodies (al 
web les explotacions estan classificades per comarques, però també per 
productes), grups d’amics, col•lectius diversos… Les explotacions faran visites 
gratuïtes el dissabte de 10 del matí a 7 de la tarda i el diumenge de 10 del matí 
a 3 de la tarda. Divendres i diumenge a la tarda diverses explotacions també 
faran visites gratuïtes per a grups que hagin fet reserva prèvia contactant 
directament amb la casa. 
 
Les visites duraran aproximadament una mitja hora i no caldrà reservar amb 
antelació l’horari d’arribada (tot i que es recomana fer-ho si es tracta de grups 
molt nombrosos). La majoria de cases, després de la visita, oferiran un petit 
tast amb els productes que es facin a la masia o explotació i, a més, tindran 
una zona de venda per als visitants que vulguin comprar aquell producte 
directament en origen, de la mà dels seus productors. 
 
Cada explotació participant comptarà amb elements de senyalització per situar 
en zones estratègiques i per facilitar al màxim l’arribada dels visitants a la casa. 
I a través del web també es podrà consultar la localització i les coordenades. 
 
Els organitzadors han reiterat la seva voluntat que Benvinguts a pagès debuti 
amb èxit i que es consolidi en el programa d’esdeveniments anuals a 
Catalunya. Un dels valors específics d’aquest projecte és que suma paisatge, 
gastronomia, producte i experiència i que la seva àmplia oferta geogràfica, amb 
presència a totes les comarques, permet arribar a tot tipus de públic: tant 
aquells qui busquin una escapada diferent i original a l’altra punta de 
Catalunya, com aquells qui prefereixin una activitat a prop de casa seva. 
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Un projecte amb i per al territori 
 
Benvinguts a pagès s’ha convertit en realitat gràcies a la confiança que li han 
dipositat administracions però també el sector primari i el de serveis, que s’han 
abocat en la participació i preparació de la iniciativa: unes 500 explotacions, 
restaurants i allotjaments, un delegat a cada comarca per coordinar el procés, 
treball conjunt i transversal entre diferents departaments de la Generalitat de 
Catalunya, la Fundació Alícia, els patronats de turisme de les Diputacions i els 
Consells Comarcals. Benvinguts s’ha definit ja com un “projecte de país”, que 
ha estat pensat amb i per al territori, per desestacionalitzar i redistribuir el flux 
turístic i per dotar de nova oferta totes les comarques catalanes. 
 
Els darrers mesos, des de l’organització s’ha treballat en la preparació i 
coordinació del Benvinguts i també molt especialment en la formació i el treball 
conjunt de totes les explotacions i  establiments que hi participen, per 
aconseguir una oferta de qualitat, preparada i que satisfaci les expectatives 
dels visitants. En definitiva, Benvinguts a pagès és una proposta lúdica i 
turística a l'entorn del producte i l'àmbit rural. Un projecte del territori i per al 
territori. 
 
Catalunya, Regió Europea de la Gastronomia 2016  
 
La cuina catalana s'ha convertit en un model gastronòmic a seguir. El món 
culinari ha girat la mirada cap als nostres fogons. Així ho acredita el guardó que 
ha rebut Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia 2016. La distinció 
vol destacar les diferents cultures alimentàries europees, estendre l'educació 
per a una alimentació saludable i sostenible, fomentar la innovació 
gastronòmica i contribuir a una millor qualitat de vida de les persones. 
 
Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016, en el qual s’emmarca 
Benvinguts a pagès, té com a objectius posicionar el producte agroalimentari 
local com a exponent singular del territori i com a base d'una cuina que aporta 
un accent particular a la cultura; posicionar Catalunya pels seus productes, la 
seva cuina i com a destinació turística enogastronòmica. 
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La primera edició del Benvinguts a Pagès 
supera les expectatives amb més de 

12.500 visitants 
• Les gairebé 200 

explotacions agràries i 
ramaderes que feien cap de 

setmana de portes obertes han rebut més de 12.500 visites 
entre divendres a la tarda i ahir diumenge. 
 

• L’èxit d’aquesta primera edició garanteix que Benvinguts a 
Pagès tingui continuïtat, amb un cap de setmana cada any, 
per posar en valor la pagesia, el producte de la terra i el 
turisme d’interior 
	  

• Benvinguts a Pagès és una iniciativa de la Fundació Alícia i 
la Generalitat de Catalunya 

  

Dilluns, 20 de juny de 2016 – “Èxit total i sense pal·liatius”. Així valorava 
l’organització de Benvinguts a Pagès aquesta primera edició del projecte. Durant 
aquest cap de setmana, gairebé 200 explotacions agràries i ramaderes d’arreu de 
Catalunya han fet jornades de portes obertes gratuïtes perquè la ciutadania 
conegués de prop el món de pagès i el producte que s’hi produeix. Malgrat el mal 
temps de dissabte, més de 12.500 persones han fet visites a les cases de pagès. 
Algunes de les explotacions han arribat a rebre gairebé 500 visitants només en el 
matí d’ahir diumenge, el dia amb més afluència de públic, i un percentatge 
important han superat els 250 visitants al llarg del cap de setmana. 
 
Benvinguts a Pagès és una iniciativa de la Fundació Alícia, el Departament 
d’Empresa i Coneixement, a través de l’Agència Catalana de Turisme, i el 
departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb la col·laboració 
de Patronats de Turisme de les Diputacions provincials, Consells Comarcals i 
altres agents locals. La valoració dels organitzadors és molt positiva i estan 
convençuts que l’èxit d’aquesta primera edició garanteix la continuïtat del 
Benvinguts a Pagès, amb un cap de setmana de portes obertes cada any, per 
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posar en valor el món rural, el turisme d’interior i el potencial de la gastronomia 
catalana, una oportunitat per veure on neix allò que mengem. 
  
Els visitants han estat majoritàriament famílies i apassionats de la gastronomia, 
però també cal destacar grups de gent gran, parelles joves sense quitxalla i 
alguns grups de turistes estrangers que han volgut participar de la iniciativa. Al 
Benvinguts a Pagès s’hi ha pogut veure des de granges i ramats, fins a cellers, 
camps d’oliveres, producció de mel o sidra, plantes aromàtiques, pescadors, 
horta, etc. Els visitants, a part de veure les finques, hortes, camps, granges i 
obradors, també podien tastar gratuïtament els productes de les explotacions i 
comprar-ne. Aquest era un dels objectius del Benvinguts a Pagès: donar a 
conèixer el producte local i de proximitat perquè la ciutadania el valori i el compri 
durant tot l’any. 
  
Els visitants d’enguany han apostat per fer visites de proximitat, i les comarques 
amb més afluència han estat les de Barcelona i Girona. El repte de cara a les 
properes edicions és aconseguir un repartiment més equilibrat en tot el territori 
català. 
  
Una pagesia absolutament compromesa amb el projecte 
 
Si alguna cosa es detectava a mesura que avançava el cap de setmana era el 
compromís ferm i absolut de la pagesia amb el Benvinguts a Pagès. A cada 
explotació participant, els pagesos, pageses i familiars que atenien els visitants 
ho feien amb professionalitat i sabien transmetre el seu amor per la terra i pel 
producte. Aquest és un dels valors que més han destacat els visitants durant 
aquest cap de setmana, que han descobert, en ocasions ben a prop de casa, un 
món que desconeixien i que els ha acostat a paisatges, tradicions i producte que 
són la base de la gastronomia catalana. 
  
Un projecte de país 
 
Benvinguts a Pagès també ha comptat amb la participació de 225 restaurants que 
han ofert el menú Benvinguts a Pagès amb producte de temporada i de 
proximitat, uns 230 allotjaments que ofereixen ofertes especials de cap de 
setmana, i gairebé 60 activitats complementàries -organitzades per entitats i 
col·lectius diversos- que han volgut posar el seu gra de sorra a donar valor al 
producte i a la terra. En total, gairebé 700 propostes diferents per un cap de 
setmana que ha sumat administració i empresa privada amb l’objectiu comú de 
reivindicar el món rural. 
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Benvinguts a Pagès és un dels actes centrals de la nominació d’enguany de 
Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia 2016. La cuina catalana s'ha 
convertit en un model gastronòmic a seguir. El món culinari ha girat la mirada cap 
als nostres fogons. Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 té com a 
objectius posicionar el producte agroalimentari local com a exponent singular del 
territori i com a base d'una cuina que aporta un accent particular a la cultura; 
posicionar Catalunya pels seus productes, la seva cuina i com a destinació 
turística enogastronòmica. 
 

 

----------------------------------------------------------------- 

Segueix-nos a les xarxes a través del Saps Com?!: 
A Twiter:  @sapscom  
Al canal de Youtube: SapsCom 
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La pagesia de Catalunya obre les seves portes 
per ensenyar com i on es produeix allò que 
mengem 

• El conseller Baiget i la consellera Serret han presentat “Benvinguts 
a pagès” en què, del 17 al 19 de juny, unes 150 explotacions 
agràries i ramaderes de tot Catalunya obriran les seves portes i 
oferiran visites gratuïtes a hortes, granges, vinyes, obradors… 

• Restaurants i allotjaments també s’afegeixen a la iniciativa, oferint 
el menú Benvinguts a pagès i ofertes especials d’allotjament. 

 
Divendres, 6 de maig de 2015 - El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi 
Baiget, i la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell 
Serret, han presentat avui la iniciativa “Benvinguts a pagès”.  
 
Veure com i on es produeixen els aliments que ens arriben a taula, saber com 
treballen els pagesos, descobrir els productes de temporada, visitar hortes, 
vinyes, oliveres, granges, ramats, productors de mel o de sidra… Aquest és 
l’esperit de la primera edició de Benvinguts a pagès, un cap de setmana de 
portes obertes a unes 150 explotacions agràries i ramaderes arreu de 
Catalunya, amb la complicitat d’uns 200 restaurants i uns 250 allotjaments, que 
també participen a la campanya i que oferiran el menú Benvinguts a pagès, 
amb producte de proximitat, i ofertes especials d’allotjament de cap de 
setmana. 
 
Benvinguts a pagès és una aposta decidida pel producte de proximitat, per 
posar en valor el món rural, pel turisme d’interior i pel potencial de la 
gastronomia catalana. Una oportunitat per veure on neix allò que mengem. El 
conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, ha explicat que “Benvinguts 
a pagès permet conèixer la diversitat turística de la nostra destinació amb 
un cap de setmana que vol apropar l’activitat agrícola i ramadera de 
Catalunya a la ciutadania”.  
 
Per la seva banda, la consellera Serret, ha assegurat que “amb aquesta 
iniciativa pionera i extraordinària volem afavorir el relleu generacional al 
nostre sector primari, on hi ha molta gent jove amb ganes de tirar 
endavant un projecte professional i de vida arrelat al sector i al territori”.  
 
Els consellers han estat acompanyats, entre d’altres, pel director gerent de la 
Fundació Alícia, Toni Massanés, que ha destacat “la necessitat de tornar a 
connectar la pagesia amb la ciutadania” i ha animat tothom “a gaudir d’un 
cap de setmana a pagès i conèixer de primera mà com es treballa i com es 
produeix tot allò que mengem”. 
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Liderat per la Fundació Alícia, amb la col·laboració del Departament d’Empresa 
i Coneixement, a través de l’Agència Catalana de Turisme, del departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i dels patronats de Turisme de 
les Diputacions, Benvinguts a pagès s’emmarca dins els actes de la designació 
de Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia 2016 i de l’Any de la 
Gastronomia i l’Enoturisme.  
 
Un cap de setmana a mida i diferent per a tots els gustos 
 
Benvinguts a pagès és una experiència turística diferent que permet que 
cadascú organitzi el seu cap de setmana a mida en qualsevol punt de la 
geografia catalana. A través del web benvingutsapages.cat, els visitants poden 
consultar les explotacions, restaurants i allotjaments que participen en la 
iniciativa, i triar quines volen visitar, quantes nits volen passar fora, on es volen 
allotjar i on poden reservar el seu menú especial de producte de proximitat. El 
web s’actualitza de forma permanent per incloure informació i fitxes de les 
explotacions i establiments que confirmen la seva participació al Benvinguts a 
pagès i que es preveu que, en total, siguin gairebé 600. 
 
Benvinguts a pagès s’adreça a qualsevol tipus de públic: famílies, foodies (al 
web les explotacions estan classificades per comarques, però també per 
productes), grups d’amics, col•lectius diversos… Les explotacions faran visites 
gratuïtes el dissabte de 10 del matí a 7 de la tarda i el diumenge de 10 del matí 
a 3 de la tarda. Divendres i diumenge a la tarda diverses explotacions també 
faran visites gratuïtes per a grups que hagin fet reserva prèvia contactant 
directament amb la casa. 
 
Les visites duraran aproximadament una mitja hora i no caldrà reservar amb 
antelació l’horari d’arribada (tot i que es recomana fer-ho si es tracta de grups 
molt nombrosos). La majoria de cases, després de la visita, oferiran un petit 
tast amb els productes que es facin a la masia o explotació i, a més, tindran 
una zona de venda per als visitants que vulguin comprar aquell producte 
directament en origen, de la mà dels seus productors. 
 
Cada explotació participant comptarà amb elements de senyalització per situar 
en zones estratègiques i per facilitar al màxim l’arribada dels visitants a la casa. 
I a través del web també es podrà consultar la localització i les coordenades. 
 
Els organitzadors han reiterat la seva voluntat que Benvinguts a pagès debuti 
amb èxit i que es consolidi en el programa d’esdeveniments anuals a 
Catalunya. Un dels valors específics d’aquest projecte és que suma paisatge, 
gastronomia, producte i experiència i que la seva àmplia oferta geogràfica, amb 
presència a totes les comarques, permet arribar a tot tipus de públic: tant 
aquells qui busquin una escapada diferent i original a l’altra punta de 
Catalunya, com aquells qui prefereixin una activitat a prop de casa seva. 
 
 
 



 

                               Nota de premsa   
                                   
                  
 

Direcció General de Comunicació de Govern 
Adreça electrònica: comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 
Telèfon de contacte : 93.402.46.23 

 
Un projecte amb i per al territori 
 
Benvinguts a pagès s’ha convertit en realitat gràcies a la confiança que li han 
dipositat administracions però també el sector primari i el de serveis, que s’han 
abocat en la participació i preparació de la iniciativa: unes 500 explotacions, 
restaurants i allotjaments, un delegat a cada comarca per coordinar el procés, 
treball conjunt i transversal entre diferents departaments de la Generalitat de 
Catalunya, la Fundació Alícia, els patronats de turisme de les Diputacions i els 
Consells Comarcals. Benvinguts s’ha definit ja com un “projecte de país”, que 
ha estat pensat amb i per al territori, per desestacionalitzar i redistribuir el flux 
turístic i per dotar de nova oferta totes les comarques catalanes. 
 
Els darrers mesos, des de l’organització s’ha treballat en la preparació i 
coordinació del Benvinguts i també molt especialment en la formació i el treball 
conjunt de totes les explotacions i  establiments que hi participen, per 
aconseguir una oferta de qualitat, preparada i que satisfaci les expectatives 
dels visitants. En definitiva, Benvinguts a pagès és una proposta lúdica i 
turística a l'entorn del producte i l'àmbit rural. Un projecte del territori i per al 
territori. 
 
Catalunya, Regió Europea de la Gastronomia 2016  
 
La cuina catalana s'ha convertit en un model gastronòmic a seguir. El món 
culinari ha girat la mirada cap als nostres fogons. Així ho acredita el guardó que 
ha rebut Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia 2016. La distinció 
vol destacar les diferents cultures alimentàries europees, estendre l'educació 
per a una alimentació saludable i sostenible, fomentar la innovació 
gastronòmica i contribuir a una millor qualitat de vida de les persones. 
 
Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016, en el qual s’emmarca 
Benvinguts a pagès, té com a objectius posicionar el producte agroalimentari 
local com a exponent singular del territori i com a base d'una cuina que aporta 
un accent particular a la cultura; posicionar Catalunya pels seus productes, la 
seva cuina i com a destinació turística enogastronòmica. 
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que  l’èxit d’aquesta primera edició garanteix  la continuïtat del Benvinguts a Pagès, amb un cap de 

setmana  de  portes  obertes  cada  any,  per  posar  en  valor  el  món  rural,  el  turisme  d’interior  i  el 

potencial de la gastronomia catalana, una oportunitat per veure on neix allò que mengem. 

 

Els  visitants  han  estat  majoritàriament  famílies  i  apassionats  de  la  gastronomia,  però  també  cal 

destacar grups de gent gran, parelles  joves sense quitxalla  i alguns grups de turistes estrangers que 

han  volgut  participar  de  la  iniciativa. Al Benvinguts  a  Pagès  s’hi  ha  pogut  veure  des  de  granges  i 

ramats,  fins a cellers, camps d’oliveres, producció de mel o  sidra, plantes aromàtiques, pescadors, 

horta, etc. Els visitants, a part de veure les finques, hortes, camps, granges i obradors, també podien 

tastar gratuïtament els productes de les explotacions i comprar‐ne. Aquest era un dels objectius del 

Benvinguts a Pagès: donar a conèixer el producte local i de proximitat perquè la ciutadania el valori i 

el compri durant tot l’any. 

 

Els visitants d’enguany han apostat per fer visites de proximitat, i les comarques amb més afluència 

han  estat  les  de  Barcelona  i  Girona.  El  repte  de  cara  a  les  properes  edicions  és  aconseguir  un 

repartiment més equilibrat en tot el territori català. 

 

Una pagesia absolutament compromesa amb el projecte 

Si  alguna  cosa  es  detectava  a mesura  que  avançava  el  cap  de  setmana  era  el  compromís  ferm  i 

absolut de la pagesia amb el Benvinguts a Pagès. A cada explotació participant, els pagesos, pageses i 

familiars que atenien els visitants ho feien amb professionalitat i sabien transmetre el seu amor per 

la terra i pel producte. Aquest és un dels valors que més han destacat els visitants durant aquest cap 

de setmana, que han descobert, en ocasions ben a prop de casa, un món que desconeixien i que els 

ha acostat a paisatges, tradicions i producte que són la base de la gastronomia catalana. 

 

Un projecte de país 

Benvinguts a Pagès també ha comptat amb la participació de 225 restaurants que han ofert el menú 

Benvinguts a Pagès amb producte de temporada i de proximitat, uns 230 allotjaments que ofereixen 

ofertes  especials  de  cap  de  setmana,  i  gairebé  60  activitats  complementàries  ‐organitzades  per 

entitats i col∙lectius diversos‐ que han volgut posar el seu gra de sorra a donar valor al producte i a la 

terra. En total, gairebé 700 propostes diferents per un cap de setmana que ha sumat administració i 

empresa privada amb l’objectiu comú de reivindicar el món rural. 

 

Benvinguts a Pagès és un dels actes centrals de  la nominació d’enguany de Catalunya com a Regió 

Europea de la Gastronomia 2016. La cuina catalana s'ha convertit en un model gastronòmic a seguir. 
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Annex 9.
BALANç I DADES A L’EquADOR DEL PROjECTE



	  

	  

Més	  de	  600	  entitats	  s’adhereixen	  a	  	  
‘Catalunya	  Regió	  Europea	  de	  la	  Gastronomia	  2016’	  

	  
250	  restaurants	  ofereixen	  el	  Menú	  Som	  Gastronomia	  

	  
Barcelona,	  20	  de	  juny	  de	  2016.	  –	  	  Quan	  tot	  just	  fa	  mig	  any	  que	  Catalunya	  va	  ser	  designada	  
Regió	  Europea	  de	   la	  Gastronomia	  2016,	  més	  de	  600	  entitats	  del	  sector	  agroalimentari	   i	  
gastronòmic	  català	  ja	  han	  signat	  el	  document	  d’adhesió	  al	  projecte,	  gest	  que	  demostra	  el	  
seu	  suport	  i	  reconeixement	  a	  la	  distinció.	  

La	  voluntat	  inclusiva	  de	  Catalunya	  Regió	  Europea	  de	  la	  Gastronomia	  2016	  es	  concreta	  en	  
l’ànim	   de	   comptar	   amb	   el	   recolzament	   d’aquestes	   entitats	   i	   fer-‐les	   sentir	   propietàries	  
també	  del	  títol,	  ja	  que	  sense	  elles,	  no	  s’hagués	  aconseguit.	  	  

Les	   entitats	   estan	   categoritzades	   de	   la	   següent	   manera:	   administracions	   públiques,	  
agències	   de	   viatges	   i	   serveis	   turístics,	   allotjaments,	   associacions,	   restauració,	   empreses	  
agroalimentàries,	  fires	  i	  esdeveniments,	  museus	  i	  educació,	  comunicació	  i	  altres.	  

	  
Menús	  Som	  Gastronomia	  

Un	  gran	  nombre	  de	  xefs	  i	  restauradors	  del	  país	  que	  s’han	  sumat	  al	  projecte	  d’una	  manera	  
especial:	  participant	  a	  la	  campanya	  Menú	  Som	  Gastronomia,	  adreçadada	  als	  restaurants	  
catalans	  i	  als	  hotels.	  

Els	   menús	   han	   de	   respondre	   al	   repte	   de	   la	   Regió	   Europea	   de	   la	   Gastronomia:	   de	  
temporada	   i	   adaptat	   a	   les	   estacions,	   amb	   productes	   de	   proximitat-‐quilòmetre	   zero	   i	  
basats	   en	   la	   cuina	   del	   territori.	   Les	   diferents	   propostes,	   250	   a	   dia	   d’avui,	   s’estan	  
promocionant	  a	  través	  dels	  canals	  de	  Som	  Gastronomia	  (web	  i	  xarxes	  socials).	  	  

Paral·∙lelament,	   cal	   destacar	   la	   tasca	   de	   difusió	   que	   està	   fent	   la	   xef	   Carme	   Ruscalleda,	  
ambaixadora	  de	  Catalunya	  Regió	  Europea	  de	   la	  Gastronomia	  2016,	   una	  entusiasta	  dels	  
tres	  eixos	  que	  vertebren	  el	  títol:	  el	  producte,	  el	  territori	  i	  la	  cuina	  catalana.	  

	  
Altres	  accions	  

Al	  llarg	  del	  2016	  s’estan	  duent	  a	  terme	  un	  gran	  nombre	  d’accions,	  entre	  elles:	  

• Pla	   de	   la	  Gastronomia.	   Simposi	   intermitent,	   que	  donarà	   com	  a	   resultat	   l’anàlisi	   i	  
planificació	   del	   full	   de	   ruta	   de	   la	   gastronomia	   catalana	   en	   els	   propers	   anys.	   Les	  
dues	   primeres	   sessions	   (La	   gastronomia,	   radiografia	   d’un	   sector	   econòmic	  



	  

estratègic	  a	  Catalunya	   i	  Gastronomia,	   formació	   i	   innovació)	  es	  van	  celebrar	  en	  el	  
marc	  d’Alimentaria	  2016	  amb	  experts	  de	  la	  Universitat	  de	  Lleida	  (UdL)	  i	  de	  l’Escola	  
Superior	  d’Administració	  i	  Direcció	  d’Empreses	  (ESADE).	  
	  	  

• SomGastronomia	   Tour.	   Presentacions	   gastronòmiques	   amb	   showcookings	   i	  
projeccions	   del	   producte	   enogastronòmic	   a	   Estocolm	   (11	   d’abril),	   Milà	   (17	   de	  
maig),	  Madrid	  (1	  de	  juny),	  Berlín	  (7	  de	  juny),	  Londres	  (7	  de	  novembre),	   i	  Bordeus	  
(28	  de	  novembre),	  adreçades	  a	  operadors	  especialitzats,	  prescriptors	   i	  mitjans	  de	  
comunicació.	  

	  
• Sopar	  de	  les	  Estrelles.	  Homenatge	  als	  xefs	  que	  han	  projectat	  la	  nostra	  gastronomia	  

al	   món,	   amb	   un	   sopar	   el	   Dia	   Mundial	   del	   Turisme	   (27	   de	   setembre)	   on	   els	  
principals	   cuiners	   del	   país	   seran	   convidats	   a	   un	   sopar	   cuinat	   per	   tots	   els	   xefs	   de	  
Catalunya	  reconeguts	  amb	  dues	  i	  tres	  estrelles	  Michelin.	  
	  

• Buy	   Catalunya.	   El	   28	   de	   setembre	   s’organitzarà	   un	   workshop	   vinculat	   a	  
Gastronomia	   i	   Enoturisme,	   amb	   la	   participació	   170	   turoperadors	   dels	   principals	  
mercats:	  Alemanya,	  Àustria,	  Suïssa,	  Benelux,	  Espanya,	  Estats	  Units,	  França,	   Israel,	  
Itàlia,	  Països	  Nòrdics,	  Països	  de	  l’Est,	  Regne	  Unit	  i	  Sud-‐est	  asiàtic.	  
	  

• Fira	   Àpat.	   Del	   8	   al	   10	   d’octubre,	   el	   Recinte	   Cúpula	   Events	   del	   Centre	   Comercial	  
Arenas	   de	   Barcelona	   acollirà	   la	   Fira	   ÀPAT,	   la	   Fira	   Professional	   dels	   Aliments	  
Catalans,	  on	  els	  productors	  i	  elaboradors	  catalans	  presentaran	  els	  seus	  productes	  a	  
botigues,	  restaurants,	  hotels,	  vinoteques,	  distribuïdors	  i	  consumidors	  finals.	  
	  

• Pla	   de	   consum	   de	   fruita	   a	   les	   escoles.	   Per	   contribuir	   a	   promoure	   els	   hàbits	  
alimentaris	   saludables	   entre	   la	   població	   infantil.	   Hi	   participen	   més	   de	   1.200	  
escoles,	  amb	  l’objectiu	  d’arribar	  a	  uns	  290.000	  nens.	  	  	  

	  

Primera	  edició	  Benvinguts	  a	  pagès	  

Un	  dels	  actes	  importants	  que	  Catalunya	  Regió	  Europea	  de	  la	  Gastronomia	  ha	  impulsat	   i	  
recolzat	  ha	  estat	  la	  primera	  edició	  de	  Benvinguts	  a	  pagès,	  que	  s’ha	  celebrat	  aquest	  cap	  de	  
setmana	   i	  que	  s’ha	  desenvolupat	  amb	  un	  “èxit	   total	   i	   sense	  pal·∙liatius”,	   segons	   fonts	  de	  
l’organització.	  	  

Des	   del	   divendres	   tarda	   i	   fins	   ahir	   diumenge,	   gairebé	   200	   explotacions	   agràries	   i	  
ramaderes	  d’arreu	  de	  Catalunya	  han	   fet	   jornades	  de	  portes	  obertes	   gratuïtes	  perquè	   la	  
ciutadania	  conegués	  de	  prop	  el	  món	  de	  pagès	  i	  el	  producte	  que	  s’hi	  produeix.	  Malgrat	  el	  
mal	   temps	   de	   dissabte,	   més	   de	   12.500	   persones	   han	   fet	   visites	   a	   les	   cases	   de	   pagès.	  
Algunes	   de	   les	   explotacions	   han	   arribat	   a	   rebre	   gairebé	   500	   visitants	   només	   en	   el	  matí	  



	  

d’ahir	   diumenge,	   el	   dia	   amb	   més	   afluència	   de	   públic,	   i	   un	   percentatge	   important	   han	  
superat	  els	  250	  visitants	  al	  llarg	  del	  cap	  de	  setmana.	  

Benvinguts	   a	   Pagès	   és	   una	   iniciativa	   de	   la	   Fundació	   Alícia,	   el	   Departament	   d’Empresa	   i	  
Coneixement,	  a	   través	  de	   l’Agència	  Catalana	  de	  Turisme,	   i	  el	  departament	  d’Agricultura,	  
Ramaderia,	   Pesca	   i	   Alimentació,	   amb	   la	   col·∙laboració	   de	   Patronats	   de	   Turisme	   de	   les	  
Diputacions	  provincials,	  Consells	  Comarcals	  i	  altres	  agents	  locals.	  	  

La	   valoració	   dels	   organitzadors	   és	  molt	   positiva	   i	   estan	   convençuts	   que	   l’èxit	   d’aquesta	  
primera	  edició	  garanteix	  la	  continuïtat	  del	  Benvinguts	  a	  pagès,	  amb	  un	  cap	  de	  setmana	  de	  
portes	   obertes	   cada	   any,	   per	   posar	   en	   valor	   el	   món	   rural,	   el	   turisme	   d’interior	   i	   el	  
potencial	  de	  la	  gastronomia	  catalana,	  una	  oportunitat	  per	  veure	  on	  neix	  allò	  que	  mengem.	  
	  

Per	  visionar	  tot	  el	  PLA	  D’ACCIONS	  de	  Catalunya	  Regió	  Europea	  de	  la	  Gastronomia	  2016	  
http://somgastronomia.cat/accions-‐destacades/	  

	  
Més	  informació:	  
Catalunya	  Regió	  Europea	  de	  la	  Gastronomia	  2016	  
Isabel	  Acevedo	  -‐	  Comunicació	  i	  XXSS	  
catalonia@europeanregionofgastronomy.org	  
@SomGastronomia	  #SomGastronomia	  
www.somgastronomia.cat	  
	  



Annex 10.
SIMPOSI ‘PLA DE LA GASTRONOMIA DE CATALuNYA.

LA GASTRONOMIA A DEBAT’



 

 
Catalunya elabora un Pla de la Gastronomia  

de país per als propers anys 
 

 
• El Fòrum Gastronòmic de Barcelona ha acollit una jornada de treball 

que ha posat en comú les principals conclusions d’experts de 
diferents àmbits i els reptes de futur del Pla de la Gastronomia de 
Catalunya 
 

• El Pla de la Gastronomia és un dels eixos més importants de la 
designació de Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia 

 
	
La designació de Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia 2016 ha 
servit per posar en marxa el denominat Pla de la Gastronomia, un simposi 
intermitent que, a través de diverses sessions de treball, ha analitzat 
transversalment la gastronomia catalana i ha permès planificar el full de ruta a 
seguir en els propers anys. El dilluns 24 d’octubre, en el marc del Fòrum 
Gastronòmic de Barcelona, es va celebrar el “Pla de la Gastronomia a 
Catalunya. La gastronomia a debat”, una jornada de treball que va comptar 
amb els diferents portaveus que han liderat els nou àmbits de treball que 
conformen aquesta acció. En la sessió es van presentar les primeres 
conclusions i els reptes de futur del sector i es van recollir les opinions dels 
assistents, professionals del sector que van aportar noves idees per al debat. Tot 
amb l’objectiu final d’editar un llibre blanc de la gastronomia que serveixi com a 
guiatge per les accions que es duran a terme en els anys vinents. 
 
El Pla de la Gastronomia està impulsat pel Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació a través de Prodeca, coordinadament amb el 
Departament d’Empresa i Coneixement a través de l’Agència Catalana de 
Turisme. La participació d’experts de diversos sectors ha permès obtenir una 
visió compartida i permetrà també definir-ne les principals línies d’actuació 
futures, amb la finalitat de reforçar el potencial de tot el teixit productiu i de 
serveis que hi intervé.  
 
Les conclusions i principals reptes de les nou sessions de treball són:  
 
Gastronomia i Innovació 

• Calen respostes innovadores a les noves demandes dels consumidors.  
• S’han d’impulsar noves estratègies de cooperació i de transferència de 

coneixement per fomentar i acostar la innovació a la indústria alimentària. 
 

Gastronomia i Economia 
• La gastronomia és un sector econòmic transversal, del qual caldria fer una 

aproximació a la seva magnitud.  
• Cal millorar la col·laboració entre sectors i fomentar les xarxes 

interdisciplinàries per potenciar-ne el desenvolupament econòmic.  



 

• És necessari potenciar la gastronomia catalana com un sector d’activitat 
econòmica diferenciat.  

• S’ha d’avançar cap a una plena professionalització del sector. 
 
Gastronomia Comunicació  

• La nova etapa que enceta la gastronomia catalana requereix d’un relat 
que incorpori els nous agents de la gastronomia, el producte i el territori. 

• S’han d’identificar i implicar els actors de referència que participen en la 
gastronomia catalana.  

• Es necessita definir un criteri en la comunicació gastronòmica.  
• S’ha de potenciar la relació entre mitjans de comunicació i l’administració 

pública. 
 
Gastronomia i Formació  

• És necessària una nova aproximació integral a la formació superior en 
gastronomia (en el marc de l’EEES). 

• S’haurien de definir els continguts de la formació superior en gastronomia 
conjuntament. 

• S’ha de reforçar el coneixement gastronòmic en el conjunt de la societat.   
• Cal aprofitar les potencialitats de la recerca i investigació en gastronomia. 
• Definir espais de trobada i nous mecanismes de coordinació per la 

transferència del coneixement.  
 
Gastronomia i internacionalització 

• La gastronomia catalana no es percep com una realitat diferenciada des 
d'una perspectiva internacional, per això es necessita un relat definit per 
potenciar la seva internacionalització. 

• S’ha de millorar l’articulació dels diferents agents i iniciatives que 
intervenen en la projecció exterior de la gastronomia catalana.  

• Es proposa projectar la gastronomia catalana sota un segell o marca 
comuna que doni més força i comuniqui unitat. 

 
Gastronomia i Desenvolupament local-territorial 

• La sostenibilitat de les activitats productives és un element fonamental pel 
desenvolupament territorial. 

• Detectar i explorar els canals de comercialització més adients per arribar 
als consumidors.  

• La gastronomia catalana hauria de fer front al repte de garantir el relleu 
generacional dels petits productors i pagesia catalana. 

• S’han de definir noves mesures i instruments de suport als productors. 
 
Gastronomia i Turisme 

• S’ha de donar resposta al ‘gap’ existent entre expectatives i experiència 
gastronòmica dels turistes que ens visiten.  

• Per millorar l’experiència gastronòmica dels turistes seria necessari 
millorar el seu posicionament intern.  

• S’hauria d’articular un relat i una marca potent i única que ajudi a 
comunicar la gastronomia catalana als turistes.  

• Seria necessari potenciar l’oferta de productes gastronòmics i la seva 
comercialització.  



 

• Millorar la coordinació entre els diferents agents de l’entorn del turisme i la 
gastronomia.  

 
Gastronomia, Nutrició i Salut 

• No es pot garantir una alimentació sana i equilibrada sense un ecosistema 
de productors sostenible. 

• Catalunya necessita de tres grans elements per garantir una alimentació 
sana i equilibrada: 

o Unes matèries primeres saludables i de qualitat al territori.  
o El coneixement per transformar aquestes matèries en aliments 

sans i equilibrats.  
o Una bona gestió i criteri a l'hora de consumir aquests productes.  

• S’ha d’articular una estratègia comunicativa integral per donar resposta a 
aquesta manca de coneixements.  
 

Gastronomia, Identitat i Patrimoni 
• Cal establir uns criteris per identificar quins elements són susceptibles de 

convertir-se en patrimoni alimentari.  
• Quins són els objectius de posar en valor el patrimoni alimentari? 
• Són necessàries accions de valorització del patrimoni alimentari per fer 

sostenibles les activitats i la diversitat. 
• S’han de marcar unes estratègies per fer front a les diferents amenaces a 

les quals s'enfronta el patrimoni alimentari/gastronòmic. 
 
 
Els impulsors de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia fan una 
valoració molt positiva de les diferents sessions de treball que s'han organitzat a 
l’entorn del Pla de la Gastronomia en els darrers mesos. Tant és així, que no es 
descarta que les trobades tinguin continuïtat a partir de l’any vinent. 
 
La sessió “Pla de la Gastronomia a Catalunya. La gastronomia a debat” va 
comptar amb l’assistència de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, Hble. Sra. Meritxell Serret i Aleu; i de la Sra. Carme Ruscalleda, xef 
i ambaixadora de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016; així com de 
la comissària de Catalunya Regió europea de la Gastronomia, la periodista 
Carme Gasull.  
 
 
Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 
 
Catalunya va ser declarada Regió Europea de la Gastronomia 2016 després 
que els departaments d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i d’Empresa 
i Ocupació (DEMO), a través de l'Agència Catalana de Turisme, conjuntament 
amb entitats, agents i personalitats del país, n’impulsessin la candidatura i la 
presentessin. 
 
La Regió Europea de la Gastronomia és una iniciativa impulsada per una 
plataforma de regions europees i administrada per l’Institut Internacional de 
Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme (IGCAT), que compta amb el suport de les 
institucions europees. 



 

 
Aquest reconeixement té com a finalitat destacar i promoure aquelles regions 
d'Europa que contribueixen activament en la millora de la qualitat de vida dels 
ciutadans, fent valdre les diferents cultures alimentàries, l'educació per a la salut 
i la sostenibilitat, i la innovació gastronòmica. 
 
El distintiu Regió Europea de la Gastronomia situa Catalunya com una regió 
capdavantera a Europa en l’àmbit alimentari i turístic. La bona feina dels 
productors, restauradors, centres de recerca, escoles, mitjans de comunicació, 
entitats i xefs catalans, entre els quals es troba Carme Ruscalleda, ambaixadora 
del títol, ha fet d’aquesta gastronomia i dels productes alimentaris una referència 
internacional.  
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BRÍEFING DE REQUERIMENTS PER LA CREACIÓ DEL WEB 
WWW.SOMGASTRONOMIA.CAT  

Marc del projecte 

Catalunya ha estat guardonada Regió Europea de la Gastronomia 2016, un reconeixement que 
demostra la qualitat del seu patrimoni agroalimentari i turístic i simbolitza l’excel·lència dels seus 
productes, de la seva cuina i de les seves tradicions. 
 
Catalunya va basar la seva candidatura al nomenament com a Regió Europea de la Gastronomia 
2016 en la definició d’un repte: posar en valor la gastronomia, a partir de l’eix cuina-producte-territori, 
com a vector de promoció dels productes agroalimentaris catalans, com a factor de singularització i 
valorització turística i reforç de la nostra identitat com a país. El nomenament el va fer la Plataforma 
de Regions Europees de la Gastronomia, a través de l’IGCAT (Institut per a la Gastronomia, la 
Cultura, les Arts i el Turisme).  

L’objectiu de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 (CREG’16) és promoure la 
gastronomia catalana, el turisme gastronòmic i els productes agroalimentaris catalans, com a sectors 
estratègics i elements essencials de la identitat del nostre país. La gastronomia, entesa com el 
conjunt d’activitats de preparació, distribució i consum d’aliments pels humans, representa una part 
molt important del teixit socioeconòmic català, essent entorn el 20% del PIB, una facturació 
aproximada de 50.000 milions d’euros anuals, i que genera prop de 500.000 llocs de treball. 

La gastronomia és doncs un factor clau de competitivitat de la nostra economia, amb un impacte 
directe en la destinació turística, la promoció i comercialització dels productes agroalimentaris 
catalans (a Catalunya i a l’exterior), i la dinamització de tot el teixit que gira al seu entorn (centres de 
recerca, formació, fires, etc.) Per això el projecte compta amb l’impuls del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de PRODECA, i del Departament d’Empresa i Coneixement 
a través de l’Agència Catalana de Turisme.  

Actualment més de 400 entitats de l’àmbit de l’agroalimentació i el turisme enogastronòmic estan 
adherides al CREG’16 i hi han sumat un amplíssim i divers teixit d’iniciatives i activitats que 
organitzen durant aquest any.  

Motivació necessitat de creació del web 

El CREG’16 requereix d’una plataforma de comunicació i difusió de les accions que s’hi 
desenvoluparan durant tot l’any, per tal de fer-les arribar a la ciutadania catalana i als mercats 
internacionals.  

Les accions que s’han d’incorporar en aquest web són tant aquelles organitzades pels departaments 
de la Generalitat implicats en el projecte, com les de les entitats i empreses del país que s’han adherit 
al CREG’16.  

Els webs dels departaments de la generalitat implicats han permès incorporar alguna informació 
sobre el projecte, però no estan permetent donar a conèixer informació sobre les empreses i entitats 
adherides relacionades amb les accions que organitzen en el marc del CREG’16 i no donen la 
visibilitat que requereix el projecte.    
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Estructura (de dalt a baix de la pàgina) 

Menú d’estètica professional, amb els següents apartats:  

1- Introducció on s’expliqui el projecte CREG’16 i l’Any de la Gastronomia i l’Enoturisme.  
 

2- Accions destacades a Catalunya (amb o sense data concreta):  
• Incloure una breu explicació de cada acció emmarcada dins del CREG’16 que sigui 

organitzada per la Generalitat. 
 

3- Accions destacades a mercats internacionals (amb o sense data concreta): 
• Incloure una breu explicació de cada acció emmarcada dins del CREG’16 que sigui 

organitzada per la Generalitat (ACT, PRODECA, ACCIÓ) 
• Incloure una línia del temps tipus calendari visual on quedin reflectides.  

 
4- Altres regions Europees de la Gastronomia 

• Incloure una breu explicació de cada una de les 3 Regions Europees de la 
Gastronomia 2016 i 2017 de la Plataforma de Regions Europees amb un enllaç a la 
seva pàgina web.  

• Incloure un enllaç al web d’IGCAT.  
 

5- Encara no estàs adherit al CREG’16? 
• Incloure una breu explicació del procés d’adhesió i els enllaços als documents: carta 

d’adhesió al CREG’16 

Central d’estètica més visual adreçada al públic general, amb les següents caselles, més grans 
que el menú de temàtica professional:  

1- Què fem al CREG’16? 
a. Agenda d’activitats de les empreses i entitats adherides al CREG’16  
b. Apartat de gastronomia i enoturisme d’Infotur, en que la DGT ja està incloent les 

fitxes d’activitats.  
c. Incloure aquelles accions organitzades per la Generalitat a Catalunya que tinguin 

data concreta i siguin adreçades al públic final. (També apareixeran a l’apartat 2) 
 

2- Qui és CREG’16? 
• Incloure informació de les empreses i entitats adherides al CREG’16 
• Crear un apartat per cada tipologia d’empreses, on aparegui el nom i el web, i les 

activitats que han proposat dins el CREG’16. Intentar que s’enllaci amb la fitxa 
d’Infotur de l’esdeveniment que promouen.  
 

3- On degustar el menú Som Gastronomia? 
• Llistat de tots els restaurants que ofereixen el menú Som Gastronomia, ordenats per 

comarques, que enllacin a les fitxes d’Infotur de cada restaurant (incloent dades de 
contacte i foto). 

• Tots els restaurants han de tenir penjat un pdf amb el menú/ o un enllaç a l’apartat del 
seu web on el tinguin penjat.  

• Mapa de Catalunya on apareguin punts que identifiquin els restaurants que ofereixen 
el menú a tot el territori. 
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4- Vídeos 
• Germans Roca ambassadors (ACT) 
• Menú de l’any (ACT) 
• Derbi Espanyol (Agricultura) 
• Vídeo Masterchef a Montserrat + making off 
• Vídeos d’accions d’empreses o entitats adherides 
• Vídeo de la intervenció de Carme Ruscalleda a ESADE Creapolis 
• Altres a determinar 

5- Fotos 
• Campanya de publicitat de l’ACT 
• Fotos de productes de l’ACT (Banc d’imatges) 
• Fotos de producte d’Agricultura (Gastroteca.com) 

 
Part inferior de la pàgina 
 

1- Enllaços visuals (tipus scroll) a les Xarxes socials:  
 

• SomGastronomia: Facebook, Twitter i Instagram 
• Catalunya Experience: Facebook, Twitter, Instagram i Youtube 
• Xarxes del Departament d’Agricultura i PRODECA ? 

 
2- Sroll de les fotos d’Instagram 

 
3- Banners que enllacin als webs de:  

• Benvinguts a pagès 
• Monogràfic de la revista Traveller 

 
4- Apartat per a premsa amb:  

• Dossier de premsa CREG’16 
• Dossier de premsa Any de la Gastronomia i l’Enoturisme 
• Notes de premsa 
• I les dades de contacte de la Carme Gasull i la Isabel Acebedo 

(comissària del CREG’16 i responsable de Comunicació) 
 

5- Botó permanent de rebre el butlletí del CREG’16 (casella per poder enviar l’e-mail) 
 

6- Enllaç al minisite sobre l’Any de la Gastronomia dins el web de la revista Cuina 

 

Durada i idioma 

Aquest web ha de tenir vigència des de 20 d’abril de 2016 a 30 d’abril de 2017. El web ha d’estar en 
català, castellà i en anglès.  

Termini de creació del web i publicació en obert  

El web ha d’estar actiu el 18 d’abril de 2016 perquè el 20 ha d’estar en obert.  

 

3 
 



Annex 12.
Dossier de premsa de

‘CATALuNYA REGIó EuROPEA DE LA GASTRONOMIA 2016’



 
 

          Comunicat de premsa 
     
             

    

Oficina de Comunicació i Premsa 
Departament d’Agricultura, Ramaderia,  
Pesca, Alimentació i Medi Natural 
Adreça electrònica premsa.dar@gencat.cat 
Telèfon de contacte 93 304 67 19 

 

Catalunya, declarada Regió Europea de 
la Gastronomia 2016 
 

• Juntament amb la regió portuguesa del Miño, són les primeres a 
obtenir aquest reconeixement  

 
 
Divendres, 6  de febrer de 2015 - Catalunya ha obtingut el títol de Regió 
Europea de la Gastronomia 2016, després que els departaments d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i d’Empresa i Ocupació 
(DEMO), a través de l’Agència Catalana de Turisme, conjuntament amb 
entitats, agents i personalitats del país, presentessin aquest matí a Portugal la 
candidatura catalana per poder optar a aquest reconeixement. 
  
La presentació s’ha fet al municipi portuguès de Ponte de Lima, un dels pobles 
que constitueixen la regió del Miño, i que també opta al títol de Regió Europea 
de la Gastronomia 2016. 
  
En el cas de Catalunya, s’ha posat de manifest que la gastronomia és la nostra 
herència cultural. I que, actualment, la cuina catalana està liderant la 
gastronomia internacional. 
  
En aquest sentit, l’objectiu de Catalunya és promoure els productes alimentaris 
i la gastronomia catalanes com elements essencials de la identitat del país així 
com agents clau en la promoció turística. L'estratègia a seguir consistirà a 
promoure els productes locals, la cuina i el territori com una clau per al 
desenvolupament sostenible. El propòsit és també compartir el coneixement i 
aprendre dels altres socis del projecte. 
  
En la proposta de la candidatura, s’han inclòs esdeveniments específics per a 
l’any 2016 dins el programa de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia, 
actes que van en la mateixa línia de promoció de la nostra cuina, els productes 
locals, el territori, la innovació gastronòmica, l’educació per a la salut i la 
sostenibilitat. 
  
En el discurs de presentació, el director general d’Alimentació, Qualitat i 
Indústries Agroalimentàries, Domènec Vila, ha remarcat la importància del 
sector agroalimentari per a Catalunya i la vocació i compromís amb Europa en 
general i amb aquest projecte de Regions Europees en particular, i ha 
manifestat la seva satisfacció de poder  comptar amb l’adhesió al projecte 
d’entitats, agents i persones del país que treballen per promoure la 
gastronomia, en un sentit ampli, i la seva implicació a sumar esforços per 
aconseguir la Candidatura Catalunya Regió Europea de la Gastronomia. 



 
 

          Comunicat de premsa 
     
             

    

Oficina de Comunicació i Premsa 
Departament d’Agricultura, Ramaderia,  
Pesca, Alimentació i Medi Natural 
Adreça electrònica premsa.dar@gencat.cat 
Telèfon de contacte 93 304 67 19 

  
Per altra banda, el director executiu de l’Agencia Catalana de Turisme, Patrick 
Torrent, ha volgut destacar “l’excel·lent oportunitat que ofereix la menció de 
Regió Europea de la Gastronomia a nivell turístic per reforçar les accions 
entre turisme, gastronomia, producte i territori i per poder-ho compartir 
amb les diferents regions participants en el projecte”. 
 
Millorar la qualitat de vida en les regions europees 
 
La Regió Europea de la Gastronomia és una iniciativa, impulsada per una 
plataforma de regions europees i administrada per l’Institut Internacional de 
Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme (IGCAT), que compta amb el suport de les 
institucions europees. Aquesta iniciativa pretén estimular, recopilar i difondre el 
coneixement per contribuir a una millor qualitat de vida en les regions europees 
mitjançant la promoció de les cultures alimentàries i l’estímul de la innovació 
gastronòmica. 
  
El títol Regió Europea de la Gastronomia s'atorgarà a 2-3 regions de la xarxa 
cada any, les quals, conjuntament o per separat, desenvoluparan un sòlid 
programa d'esdeveniments i col·laboracions, cosa que ajudarà les regions a 
assolir visibilitat, viabilitat, cohesió social i sostenibilitat. 
http://europeanregionofgastronomy.org/ 
  
Aquesta distinció té com a objectiu contribuir a una millor qualitat de vida en les 
regions europees, destacar les diferents cultures alimentàries, estendre 
l’educació per a una millor salut i sostenibilitat, i fomentar la innovació 
gastronòmica. Això es vol aconseguir organitzant esdeveniments i mitjançant 
una plataforma d’intercanvi de coneixements amb el suport de les institucions 
europees, coordinades per un organisme independent que pot ajudar a 
recopilar i difondre el coneixement que es genera mitjançant l’activitat de les 
regions participants. 
 
 
 



 

              Comunicat de premsa      
             

    
 

Catalunya, declarada Regió Europea de 
la Gastronomia 2016 
 

• Juntament amb la regió portuguesa del Miño, són les primeres a 
obtenir aquest reconeixement. 

• Durant el transcurs de l’acte, Carme Ruscalleda ha estat nomenada 
ambaixadora de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016. 

 
Dijous, 2 de juliol de 2015 - Avui s’ha celebrat la cerimònia de lliurament del títol 
obtingut per Catalunya de Regió Europea de la Gastronomia 2016, impulsat pels 
departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i d’Empresa i 
Ocupació (DEMO), a través de l’Agència Catalana de Turisme, conjuntament amb 
entitats, agents i personalitats del país. 
  
En un esdeveniment internacional a La Pedrera presidit pel conseller d’Empresa i 
Ocupació (DEMO), Felip Puig, acompanyat del secretari general del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Josep Maria Elorduy i Vidal, i que ha 
comptat amb distingits representants del món de la gastronomia i el turisme, Catalunya 
ha rebut el reconeixement de mans de Iñaki Gaztelumendi, Director Tècnic del Fòrum 
Mundial de Turisme Gastronòmic. En l’acte de lliurament, el conseller Puig ha 
manifestat sentir-se “molt emocionat i orgullós per  aquest reconeixement que 
suposa un repte i una responsabilitat”, i ha volgut destacar que “aquest títol ens 
ajuda a consolidar-nos com un país que sap fer de la seva gastronomia un 
element de generació de riquesa, valor afegit i orgull”. 
  
La xef Carme Ruscalleda ha estat nomenada ambaixadora de Catalunya Regió 
Europea de la Gastronomia. En la seva intervenció, Ruscalleda ha destacat que “som 
un país ple d’oportunitats perquè la creativitat està en l’ADN de Catalunya” i ha 
recordat que “som hereus d’una cultura culinària que ve de molt antic i que ens 
mantindrem si fem un treball ben fet, i si cuidem el talent i la qualitat”. 
  
Aquest títol posa de manifest que la gastronomia és l’herència cultural de Catalunya i 
que, actualment, la cuina catalana està liderant la gastronomia internacional. En 
aquest sentit, l’objectiu és promoure els productes alimentaris i la gastronomia 
catalanes com elements essencials de la identitat del país així com agents clau en la 
promoció turística de Catalunya. 
  
Al llarg de l’any 2016 es pretén promocionar la menció entre la ciutadania catalana en 
general, així com entre les organitzacions que treballen en l’àmbit de la gastronomia 
en un sentit ampli i interdisciplinari (salut, educació, sostenibilitat, innovació, 
desenvolupament regional, polítiques públiques, etc.). Aquesta difusió del guardó es 
farà a través dels canals propis, així com altres mitjans a l’abast (mitjans de 
comunicació, xarxes socials, conferències, etc.). 
  
“Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016” és un projecte viu i es vol que 
sigui el més inclusiu possible, amb entitats, agents i persones del país que treballen 



 

              Comunicat de premsa      
             

    
per promoure la gastronomia catalana. El sector agroalimentari i gastronòmic català 
abraça un amplíssim i divers teixit d’iniciatives, produccions i elaboracions 
agroalimentàries de qualitat, fires i mercats, rutes i experiències turístiques, festes i 
campanyes gastronòmiques, col·lectius de cuina, gremis, etcètera, així com centres de 
recerca i formació, equipaments, organitzacions professionals, i altres associacions. La 
celebració, el 2016, de Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia vol 
contribuir a sumar esforços entre totes aquestes iniciatives i agents, enfortir i 
consolidar el marc de col·laboracions, i donar-los-hi major visibilitat a Catalunya, a 
Europa, i al món. 
  
A més, des de Catalunya es posarà especial atenció en la relació entre els productes 
agroalimentaris locals, la cuina i el paisatge, com a elements interconnectats i vectors 
de la identitat i del desenvolupament sostenible d’un territori, posicionant alhora 
Catalunya com a destinació turística enogastronòmica. El propòsit és, també, 
compartir coneixements i experiències amb els altres socis participants de la 
Plataforma ‘European Regions of Gastronomy’. 
  
Entre les entitats que actualment ja han signat el document d’adhesió, que dóna suport 
a la menció, hi ha el Conselh Generau de la Val d’Aran, l’Acadèmia Catalana de 
Gastronomia, el Campus de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona, la Universitat 
de Girona, l’Observatori de l’Alimentació de la UB, Turisme de Barcelona, Slow Food 
Barcelona, Fundació del Parc Científic i Tecnològic de Universitat Rovira Virgili, 
l’Associació Catalana per al Temps Lliure i la Cultura, l’Associació Catalana d’Agències 
de Viatges Especialitzades, la Federació Catalana de Carnissers i Cansaladers-
Xarcuters, el Patronat de Turisme de Girona, l’Escola d’Hoteleria i Turisme de 
Cambrils, i l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida. 
  
En la inauguració de l’acte, Pere Torres, secretari d’Empresa i Competitivitat del 
Departament d’Empresa i Ocupació, ha destacat que “és la primera vegada que 
s’atorga aquest reconeixement, i que per Catalunya és una oportunitat 
encapçalar la llista de Regions Europees de la Gastronomia”. 
  
Per altra banda, Joan Girona, director general d’Alimentació, Qualitat, i Indústries 
Alimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha volgut 
destacar que “som un país amb uns productes de gran qualitat i una indústria 
agroalimentària excel·lent  i la cuina és l’aparador on exposar aquestes 
excel·lències i que aquest reconeixement ens ha de permetre seguir progressant 
en un futur”. 
  
Millorar la qualitat de vida en les regions europees 
  
La Regió Europea de la Gastronomia és una iniciativa, impulsada per una plataforma 
de regions europees i administrada per l’Institut Internacional de Gastronomia, Cultura, 
Arts i Turisme (IGCAT). Aquesta iniciativa pretén estimular, recopilar i difondre el 
coneixement per contribuir a una millor qualitat de vida en les regions europees 
mitjançant la promoció de les cultures alimentàries i l’estímul de la innovació 
gastronòmica. 
  
El títol Regió Europea de la Gastronomia s'atorgarà a 2-3 regions de la xarxa cada 
any, les quals, conjuntament o per separat, desenvoluparan un sòlid programa 
d'esdeveniments i col·laboracions, cosa que ajudarà les regions a assolir visibilitat, 
viabilitat, cohesió social i sostenibilitat.   
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Aquesta distinció té com a objectiu contribuir a una millor qualitat de vida en les 
regions europees, destacar les diferents cultures alimentàries, estendre l’educació per 
a una millor salut i sostenibilitat, i fomentar la innovació gastronòmica. Això es vol 
aconseguir organitzant esdeveniments i mitjançant una plataforma d’intercanvi de 
coneixements amb el suport de les institucions europees, coordinades per un 
organisme independent que pot ajudar a recopilar i difondre el coneixement que es 
genera mitjançant l’activitat de les regions participants. 
  
  
Xarxes socials: 
FB > https://www.facebook.com/SomGastronomia 
TW > https://twitter.com/SOMGASTRONOMIA 
IG > https://instagram.com/SOMGASTRONOMIA/ 
  
Hashtag: #SomGastronomia16 
  
Web: 
http://www.catalunya.com/somgastronomia 
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El Govern dóna suport a la promoció de 
la gastronomia catalana en l’any de 
Catalunya com a Regió Europea de la 
Gastronomia 2016 
 

• L’objectiu de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 
2016 és promoure la gastronomia catalana, el turisme 
gastronòmic i els productes agroalimentaris catalans com a 
sectors estratègics de Catalunya i elements essencials de 
la identitat del nostre país 

 
Dimarts, 22 de març de 2016.– El Govern ha acordat donar ple suport a les 
actuacions de promoció de la gastronomia catalana en el marc de la celebració 
de l’any de Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia 2016 (CREG’16) i 
ha instat els organismes i departaments de l’Administració de la Generalitat 
afectats a desplegar totes aquelles actuacions concretes que els corresponen, 
així com també aquells que són competents en la difusió del CREG’16 entre la 
ciutadania. 
  
Aquest acord s’ha vehiculat a través del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, mitjançant la Promotora d'Exportacions Catalanes, SA 
(PRODECA), i del Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant l’Agència 
Catalana de Turisme. 
  
Catalunya va rebre la distinció de Regió Europea de la Gastronomia 2016 
(CREG’16) en un acte que va tenir lloc l’any passat a la ciutat portuguesa de 
Ponte do Lima. El nomenament el va fer la Plataforma de Regions Europees de la 
Gastronomia, a través de l’Associació IGCAT (International Institute of 
Gastronomy, Culture, Arts and Tourism). La destinació catalana va basar la seva 
candidatura en la definició d’un repte: destacar la gastronomia, a partir de l’eix 
cuina-producte-territori, com a vector de promoció dels productes agroalimentaris 
catalans, com a factor de singularització i valorització turística i reforç de la nostra 
identitat com a país. 
  
L’objectiu de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 és promoure la 
gastronomia catalana, el turisme gastronòmic i els productes agroalimentaris 
catalans, com a sectors estratègics de Catalunya i elements essencials de la 
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identitat del nostre país. Per assolir-lo es compta amb el suport de la xef Carme 
Ruscalleda, que ha estat nomenada ambaixadora del CREG’16. 
  
Aquest objectiu concorda plenament amb la pretensió del Govern d’impulsar 
campanyes de promoció dels productes catalans de qualitat amb la finalitat de 
fomentar, d’una banda, el valor cultural de la dieta mediterrània com a principal 
font de salut, per mitjà de la distribució comercial també a les agrobotigues i del 
consum de productes locals i de proximitat, i, de l’altra, la diferenciació per mitjà 
dels certificats de qualitat. Es pretén, alhora, posicionar la marca Catalunya 
gastronòmica a l’exterior i facilitar, així, l’exportació dels productes 
agroalimentaris catalans. 
 
També és plenament coherent amb el model de competitivitat sostenible definit 
pel Pla Estratègic del Turisme de Catalunya 2013-2016. Un model que prioritza 
l’increment dels recursos generats pel turisme en lloc de l’increment del volum de 
turistes. Un model que es marca com a objectiu la millora de l’experiència del 
visitant i la seva fidelització gràcies a la diversificació de l’oferta, la singularització 
de la destinació i la millora de l’experiència a partir de la identitat, l’autenticitat i la 
qualitat. 
 
Una iniciativa orientada a projectar Catalunya en els mercats internacionals 
 
El reconeixement de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 ha de 
permetre al Govern guanyar visibilitat tant a Catalunya i a la resta de l’Estat com a 
Europa i al món. Per aquesta raó, una part rellevant de les més de 150 
actuacions que organitzen PRODECA i l’Agència Catalana de Turisme i el conjunt 
d'entitats adherides al projecte està orientada als mercats internacionals, on la 
gastronomia catalana pot ser utilitzada com a actiu fonamental de projecció de la 
nostra destinació i del nostre país. 
  
Algunes de les accions promocionals previstes més destacades són: 
 

• Benvinguts a Pagès. Cap de setmana de portes obertes a les 
explotacions agrícoles i ramaderes del país i promocions especials per 
passar el cap de setmana a allotjaments rurals i hotels gastronòmics. 

  
• SomGastronomia Tour. Presentacions gastronòmiques 

amb showcooking i projecció del producte enogastronòmic a Estocolm, 
Bordeus, Milà, Madrid, Berlín i Londres, adreçades a operadors 
especialitzats, prescriptors i mitjans de comunicació. 

  
• Sopar de les Estrelles. Homenatge als xefs que han projectat la nostra 

gastronomia al món, amb un sopar el Dia Mundial del Turisme on els 
principals cuiners del país seran convidats a un sopar cuinat per tots els 
xefs de Catalunya reconeguts amb dues i tres estrelles Michelin. 
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• Mercat d’Escapades. Un espai expositiu per a l’oferta turística 

especialitzada en gastronomia i propostes d’interior i muntanya, adreçat al 
públic barceloní. 

  
• Buy Catalunya. Workshop vinculat a Gastronomia i Enoturisme, amb 

participació 170 turoperadors dels principals mercats: Alemanya, Àustria, 
Suïssa, Benelux, Espanya, Estats Units, França, Israel, Itàlia, Països 
Nòrdics, Països de l’Est, Regne Unit i Sud-est asiàtic. 

  
• Presentació de la Gastronomia catalana al Culinary Institute of America, 

a Napa Valley, en el marc de l’acció “World of Flavours”. 
  

• Congrés d’Enoturisme, amb presència d’uns 60 operadors especialitzats, 
procedents principalment del mercat nord-americà. 

  
• Campanya del Menú “SomGastronomia” adreçada als restaurants 

catalans i als hotels, perquè elaborin un Menú que respongui al repte de la 
Regió Europea de la Gastronomia (producte de proximitat- quilòmetre zero, 
amb menú de temporada adaptat a les estacions, basat en la cuina del 
territori). 

 
El projecte també compta amb el suport del sector públic i privat. Fins ara, més de 
500 entitats de tot el país s’han adherit ja a la Regió Europea de la Gastronomia 
2016, aportant actuacions coherents amb els objectius del CREG’16, que ja 
s’estan promocionant sota el paraigua del logotip “Catalunya Regió Europea de la 
Gastronomia 2016”. 
  
A més, altres departaments de la Generalitat s’han sumat també a la iniciativa, 
com el Departament d’Ensenyament, Salut, el Servei Català de Trànsit, 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i la Direcció General de 
Difusió, entre d’altres. 
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Els enoturistes que han visitat Catalunya 
valoren la seva estada amb un notable i 
el 95% tenen previst tornar-hi 
 

• Avui ha començat a Sant Esteve Sesrovires el 8è Congrés 
Internacional d’Enoturisme – IWINETC 2016 que compta amb el 
suport de l’Agència Catalana de Turisme de la Generalitat i de la 
Diputació de Barcelona. 

• Aquesta és una de les trobades anuals més importants d’enoturisme 
a escala internacional. 

 
Dimarts, 5 d’abril de 2016.- La directora general de Turisme, Marian Muro, i el 
diputat de Turisme de la Diputació de Barcelona, Miquel Forns, han inaugurat 
avui l’International Wine Tourism Conference - IWINETC 2016, que se celebra el 
5 i el 6 d’abril a l’hotel Barcelona Golf Resort & Spa, de Sant Esteve Sesrovires. 
L’acte també ha comptat amb l’assistència del director de l’Agència Catalana de 
Turisme (ACT), Xavier Espasa, que ha fet una presentació de Catalunya com a 
destinació enoturística. 
  
En la seva intervenció, la directora general ha assegurat que “Catalunya té tots 
els ingredients per esdevenir una destinació líder a nivell internacional en 
enoturisme. Tenim uns trets diferencials i singulars que cal seguir 
potenciar. Estic segura que aquest serà un dels productes més importants 
de la nostra destinació i aquest Congrés ha de contribuir a la seva 
consolidació”. 
  
Marian Muro ha explicat que “segons les últimes dades de què disposem, un 
49% dels enoturistes consultats per l’ACT ha sentit a parlar de l’oferta 
enoturística catalana. D’aquests, un 27% han visitat Catalunya i valoren la 
seva estada amb un notable. La realització d’activitats específiques 
relacionades amb el vi durant la seva estada fa pujar aquesta nota.” Marian 
Muro ha destacat que “aquests viatgers asseguren que l’experiència 
enoturística viscuda a Catalunya és semblant a la que han pogut tenir a la 
Vall de Loira, Porto, la Rioja o la Vall d’Aconcagua”. 
  
Una altra dada que ha aportat la directora general de Turisme és que “8 de cada 
10 enoturistes té previst visitar Catalunya en el futur. I dels que ja han visitat 
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la destinació, el 95% té previst tornar-hi. Són turistes procedents, 
principalment, dels Països Nòrdics, Alemanya i França”. 
  
Muro ha insistit “en la necessitat de continuar treballant per millorar la 
notorietat de Catalunya com a destinació associada a l’experiència 
enoturística, un producte d’alt valor afegit i que contribueix a la 
desestacionalització i descentralització del turisme”. 
  
Per la seva banda, Miquel Forns ha afirmat que “les comarques de Barcelona 
aposten per l’enoturisme perquè tenim productes i vins referents, cellers 
importants i molt competitius i uns paisatges vitivinícoles espectaculars. 
L’enoturisme és, sens dubte, una oportunitat, un nou mercat a explorar a 
nivell turístic internacional”. 
  
El Congrés Internacional d’Enoturisme que ha començat avui, amb el suport de 
l’Agència Catalana de Turisme (ACT) i de la Diputació de Barcelona, ofereix més 
de 30 conferències, presentacions, taules rodones i tallers a càrrec de 
professionals del vi i del turisme gastronòmic de països diversos. A més, dijous 7 
d’abril tindrà lloc un workshop entre els 63 operadors turístics internacionals i una 
cinquantena d’agents especialitzats en enoturisme. 
  
Entre d’altres temes, en el congrés es tractaran qüestions com ara les millors 
eines per comercialitzar i promocionar aquest producte a nivell turístic, els reptes 
als quals s’enfronten els professionals que treballen aquest producte, i el 
testimoni i les experiències d’altres destinacions en aquest sector. 
  
En la seva presentació sobre Catalunya, el director de l’ACT ha assegurat que 
“Catalunya és una de les zones vinícoles amb més potencial enoturístic del 
món” i  que es caracteritza “per oferir activitats d’enoturisme per a tots els 
públics i accessibles per a tothom”. Xavier Espasa ha recordat que la 
destinació catalana té moltes i bones raons per descobrir-la des del punt de vista 
enològic: “pels seus atractius turístics; pels més de 320 cellers visitables; 
per la gran varietat i qualitats dels vins i caves; pels serveis de qualitat i la 
professionalitat del nostre sector enoturístic; per l’entorn natural i 
paisatgístic; i per la multitud d’activitats que s’hi celebren al voltant del mon 
del vi”. 
  
Segons les dades de l’ACT, a l’hora de triar una destinació l’enoturista busca 
tastar vins nous i valora especialment el prestigi dels vins de la regió i l’oferta 
d’activitats relacionades amb el vi. D’aquestes, els tastos, les activitats que 
combinen vi, cultura i gastronomia són les preferides. El perfil de l’enoturista és el 
d’una persona de més de 35 anys amb una nivell adquisitiu mitjà-alt. 
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Conèixer la destinació 
  
Posteriorment al congrés i a la trobada comercial, els operadors turístics i una 
quinzena de periodistes especialitzats internacionals tindran l’oportunitat de 
conèixer l’oferta enoturística catalana “in situ” a través de diversos viatges de 
familiarització. 
  
Així, els participants es distribuiran en grups per participar en els 5 viatges de 
familiarització organitzats per l’ACT en col·laboració amb els patronats de turisme 
de les diferents diputacions, tot descobrint les 12 DO catalanes. Els programes 
contemplen visites a cellers, tastos de vins i olis, activitats en el marc de les 
vinyes que es complementen amb visites a espais culturals emblemàtics d’arreu 
de Catalunya. 
  
IWINETC és un dels congressos anuals més importants d’enoturisme a escala 
internacional. Aquest esdeveniment consolida la voluntat de Catalunya de 
posicionar-se com a una destinació enoturística de primer ordre, no només per la 
qualitat dels seus vins i caves, sinó també per la diversitat de l’oferta turística que 
té en aquest àmbit. 
  
La trobada s’emmarca en el conjunt d’accions vinculades a l’Any de la 
Gastronomia i l’Enoturisme 2016 i de la declaració aquest any de Catalunya com 
a Regió Europea de la Gastronomia. 
 



	  

	  

	  
‘CATALUNYA	  REGIÓ	  EUROPEA	  DE	  LA	  GASTRONOMIA	  2016’	  A	  

MASTERCHEF	  
	  

La	  xef	  i	  ambaixadora	  del	  projecte,	  Carme	  Ruscalleda,	  i	  el	  xef	  Raül	  Balam	  Ruscalleda	  
supervisen	  les	  propostes	  dels	  aspirants	  

	  
	  
Barcelona,	   11	   d’abril	   de	   2016.	   -‐	   Coincidint	   amb	   la	   celebració	   de	   Catalunya	   de	   Regió	  
Europea	   de	   la	   Gastronomia	   2016,	   el	   programa	  MasterChef	   de	   TVE	   s’emporta	   els	   seus	  
concursants	  al	  Monestir	  de	  Montserrat,	  un	  dels	  indrets	  més	  emblemàtics	  de	  Catalunya.	  
	  
La	   gravació	   d’aquest	   primer	   programa	   a	   Catalunya	   s’ha	   pogut	   realitzar	   gràcies	   a	   la	  
intervenció	  de	  l’Agència	  Catalana	  de	  Turisme.	  Es	  tracta	  d’una	  de	  les	  accions	  promocionals	  
que	   es	   realitzen	   en	   el	   marc	   de	   l’Any	   de	   la	   Gastronomia	   i	   l’Enoturisme,	   que	   té	   com	   a	  
objectiu	  promocionar	   l’oferta	  enogastronòmica	  catalana	  com	  un	  dels	  principals	  atractius	  
turístics	  del	  territori.	  
	  
La	  primera	  prova	  exterior	  de	   la	  present	   temporada	  del	   ‘reality’	   gastronòmic	   s’emetrà	  el	  
proper	  dimecres	  13	  d’abril	  a	  les	  22.15	  h.	  i	  es	  veurà	  com	  els	  nous	  aspirants	  s'enfronten	  a	  un	  
servei	  per	  a	  80	  comensals,	  entre	  els	  que	  hi	  ha	  els	  cantants	  Sergio	  Dalma,	  Dyango	  i	  Daniel	  
Carbonell	  (Macaco),	  l'actor	  David	  Fernández	  i	  l'il·∙lustrador	  Jordi	  Labanda.	  
	  	  
La	  xef	  Carme	  Ruscalleda	  (7	  estrelles	  Michelin)	  i	  ambaixadora	  del	  projecte	  juntament	  amb	  
el	  xef	  Raül	  Balam	  Ruscalleda	  (dues	  estrelles	  Michelin	  al	  restaurant	  Moments	  de	  Barcelona)	  
acudiran	   a	   la	   crida	   del	   jurat	   per	   supervisar	   les	   propostes	   entre	   les	   quals	   es	   cuinaran	  
receptes	  catalanes	  com	  la	  botifarra	  amb	  mongetes	  i	  la	  xatonada.	  
	  
Per	  visionar	  el	  ‘making	  off’	  aneu	  a:	  https://youtu.be/D1WGB8LOOOc	  
	  
	  
	  
Més	  informació:	  
Catalunya	  Regió	  Europea	  de	  la	  Gastronomia	  2016	  
Isabel	  Acevedo	  -‐	  Comunicació	  i	  XXSS	  
catalonia@europeanregionofgastronomy.org	  
@SomGastronomia	  #SomGastronomia	  
www.catalunya.com/somgastronomia	  
	  



 

 

 

NOTA DE PREMSA 

 

Catalunya Regió Europea de la Gastronomia  

presenta el seu calendari d’accions 2016 
 

• En l’elaboració d’aquest calendari ha intervingut un Comitè 

d’Experts format per més de 50 representats dels diferents sectors 

de la gastronomia a Catalunya 

• CREG assoleix l’objectiu de reunir al sector per potenciar la 

gastronomia del país 

 

Barcelona, desembre de 2015.-

 Catalunya Regió Europea de la 

Gastronomia (CREG) ha presentat el 

seu calendari d’accions per aquest 

proper any, dotze mesos d’activitats 

que tenen com a objectiu 

potenciar i donar a conèixer la 

gastronomia com a element de 

singularització i com a un dels  

principals eixos definidors de la 

identitat catalana com a destinació turística.   

 

En l’elaboració del calendari, desenvolupat pel CREG, ha intervingut també un Comitè 

d’Experts format per representants dels diferents sectors de la gastronomia i el turisme de 

Catalunya, entre els que destaquen la Universitat Autònoma de Catalunya, Fira de Barcelona, 

l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, l’associació Slow Food, el Gremi de Flequers de 

Barcelona, Mercabarna, Gastronomy Culture Arts and Tourism i El Celler de Can Roca, entre 

d’altres. Més 50 entitats que s’uneixen amb la finalitat de crear una agenda enriquidora i que 

ajudi, amb el seu assessorament, a potenciar el producte de la terra dins i fora del país.  

 

El pla d’accions 2016 compta amb un pressupost de més de 2 milions d’euros per realitzar 

diferents activitats relacionades amb el sector agroalimentari, entre les quals es destaquen les 

següents, proposades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: 

• El Primer concurs internacional de Xefs joves: “European Young Chef Award 

2016” 

• Workshops de noves tecnologies i gastronomia 

Presentació del calendari d'accions 2016 de CREG al Fòrum Gastronòmic de Girona



• Pla de contractació pública d’aliments de qualitat per als més petits, amb l’objectiu 

de guiar-los per aconseguir una millor educació alimentaria 

• Pla Interreg, que busca endinsar als joves en el món gastronòmic 

• La Festa de la Nutrició i la Gastronomia en el marc de l’exposició “Nutrició, impuls 

vital” 

Per altra banda i en el marc del CREG, l’Agència Catalana de Turisme, del Departament 

d’Empresa i Ocupació, ha declarat el 2016 com a Any de la Gastronomia i l’Enoturisme amb 

l’objectiu de posicionar la gastronomia com a element clau de singularització i com un dels 

principals eixos definidors de Catalunya com a destinació turística.  

 

Algunes de les accions destacades d’aquest any seran: 

• Congrés Internacional d’Enoturisme, jornades articulades al voltant d’un congrés i una 

trobada comercial. 

• Mercat d’Escapades orientat a oferir al públic escapades a l’interior i la natura de 

Catalunya amb un fort component enogastronòmic.  

• Benvinguts a Pagès, cap de setmana de portes obertes a les explotacions agrícoles i 

ramaderes, i amb promocions específiques de la restauració i l’hoteleria. 

• Buy Catalunya 2016, trobada comercial entre empreses turístiques catalanes i operadors 

turístics internacionals. 

 

Els mercats prioritaris de promoció d’aquest any seran en primer lloc els de proximitat, Regne 

Unit, Alemanya, França i l’Estat espanyol. També es faran algunes accions a Benelux, Països 

Nòrdics i Estats Units. I finalment també es faran algunes accions molt concretes a Xina, Rússia, 

Sud-amèrica i el Sud-est asiàtic. 

 

Dins el marc del CREG, també destaquen unes altres propostes d’alguns dels integrants del 

Comitè d’Experts: 

• Setmana internacional dels mercats i diferents activitats relacionades amb els mercats 

d’alimentació, com mercats ecològics, proposada per l’ Institut Municipal de Mercats de 

Barcelona. 

• Alícia’t 2016, festa de la gastronomia de les comarques de Barcelona, proposada per la 

fundació Alícia amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. 

• L’Origen dels Aliments i el programa KM0, proposat per la Direcció General 

d’Indústria del Departament d’Empresa i Ocupació. 

• Dia Enogastronòmic a Londres, proposat per  Turisme de Barcelona. 

• Fira de la Maduixa, Fira del formatge i les Jornades Gastronòmiques, proposades 

per l’Escola Universitària d’Hosteleria i Turisme de Sant Pol de Mar. 

• Taller de rebosteria vegana, proposat per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària  

• Jornades deth caviar, proposat pel Conselh Generau d’Aran 

• Fires Internacionals  proposades per PRODECA – INCAVI 



• Fira Alimentària, la II Nit del Gourmet Català i Català Gourmet Experience, 

proposada pel  Clúster Gourmet de Catalunya 

• Congrés Euro-Mediterranean Food Turisn, proposat pel LABTACT (Laboratori de 

Patrimoni i Turisme Cultural UB) – Xarxa IBERTUR 

• Fira Agroalimentària “Orígens”, proposada pel Fòrum Gastronòmic 

 

 

www.catalunya.com/somgastronomia 

Facebook: facebook.com/SomGastronomia 

Twitter: twitter.com/SomGastronomia 

Instagram: instagram.com/SomGastronomia 

#SomGastronomia16 

 

 

Per a més informació: 

 

 

 

Montse Alonso 
T +34 93 412 78 78 Ext 102 
M +34 616 400 195 
montsealonso@mahala.es 
 

 
Blanca Gaig 
T +34 93 412 78 78 Ext 101 
M +34 671 587 303 
blanca@mahala.es 
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Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 
2016, tot un any dedicat a projectar la 
gastronomia catalana al món 
 

• Alimentaria s’ha adherit a Catalunya, Regió Europea de la 
Gastronomia i acollirà diverses activitats en el marc d’aquesta 
commemoració 

 
• La iniciativa va orientada a promocionar Catalunya als mercats 

internacionals	  
 
La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, i 
el conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, han presentat avui,  a la 
Fira Alimentaria, el programa d’activitats programades en el marc de la 
commemoració Catalunya Regió Gastronòmica Europea (CREG’16). En la 
presentació també ha intervingut la xef Carme Ruscalleda, que és 
l’ambaixadora del CREG’ 16. 
 
En l’obertura de l’acte, el conseller Baiget ha declarat que “la cuina catalana 
és un referent internacional i Catalunya una destinació turística líder a 
Europa, i la suma d’aquestes dues forces és imbatible. En aquest sentit 
hem d’aprofitar el nomenament de Catalunya, Regió Europea de la 
Gastronomia per potenciar el trinomi producte, indústria gastronòmica i 
turisme. I per aquesta raó les accions promocionals d’aquest any aniran 
adreçades a potenciar la gastronomia catalana amb l’objectiu de 
posicionar Catalunya a nivell internacional i aconseguir la fidelització dels 
turistes a través de la qualitat i l’excel·lència”.  
 
Per la seva banda la xef Carme Ruscalleda ha recordat que “a Catalunya 
gaudim d’un gran nombre de fires i esdeveniments que són reflex del que 
es cou al país, i tots esperem que les accions de Catalunya Regió 
Europea de la Gastronomia potenciïn el que ja existeix i ens ajudin a 
millorar perquè projectes com aquest ens han de portar cap a la qualitat i 
l’originalitat”. 
 
Finalment, la consellera Serret ha volgut cloure l’acte manifestant que “en el 
projecte de país que volem tirar endavant l’estratègia compartida és 
indispensable. Tenim els tres pilars fonamentals: un producte de qualitat, 
respectuós, sostenible i identitari; una indústria alimentària, que ens 
ajuda a transformar i a posar en valor aquest producte; i una gastronomia 
i un turisme que ens ajuden a projectar-lo al món. Ens hem de sentir 
orgullosos del que tenim i hem de continuar en aquesta línia”.  
	  
Alimentaria,	   una	   de	   les	   entitats	   adscrites	   a	   Catalunya	   Regió	   Europea	   de	   la	  
Gastronomia	   2016,	   acull	   un	   estand	   dedicat	   a	   aquest	   esdeveniment,	   en	   el	   qual,	  
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durant	  tots	  aquests	  dies,	  s’han	  programat	  showcookings	  que	  donen	  a	  conèixer	  als	  
visitants	   nacionals	   i	   internacionals	   els	   productes	   i	   la	   gastronomia	   catalanes	   amb	  
degustacions	  de	  plats	  preparats	  per	  cuiners	  reconeguts,	  com	  el	  pastisser	  Christian	  
Escribà	  o	  el	  cuiner	  Pep	  Nogué.	  	  
	  
Catalunya	  Regió	  Europea	  de	  la	  Gastronomia	  2016	  tot	  l’any	  	  
	  
L’objectiu	   de	   Catalunya	   Regió	   Europea	   de	   la	   Gastronomia	   2016	   és	   promoure	   la	  
gastronomia	   catalana,	   el	   turisme	   gastronòmic	   i	   els	   productes	   agroalimentaris	  
catalans,	   com	   a	   sectors	   estratègics	   de	   Catalunya	   i	   elements	   essencials	   de	   la	  
identitat	   del	   país. Per	   fer-‐ho,	   s’han	   organitzat	   150	   actuacions,	   impulsades	   pel	  
Departament	   d’Agricultura,	   Ramaderia,	   Pesca	   i	   Alimentació,	   mitjançant	   la	  
Promotora	  d'Exportacions	  Catalanes,	  SA	  (PRODECA),	  i	  el	  Departament	  d’Empresa	  i	  
Coneixement,	   mitjançant	   l’Agència	   Catalana	   de	   Turisme,	   i	   el	   conjunt	   d'entitats	  
adherides	  al	  projecte,	  orientades	  als	  mercats	  internacionals.	  Amb	  la	  celebració	  del	  
CREG’	   16,	   els	   productes	   i	   la	   gastronomia	   catalans	   es	   converteixen	   en	   un	   actiu	  
fonamental	  per	  al	  	  projecció	  del	  país.	  
	  	  
Algunes	   de	   les	   accions	   promocionals	   previstes	   més	   destacades,	   algunes	   ja	  
iniciades,	  són:	  
	  

• Pla	   de	   la	   Gastronomia.	   Simposi	   intermitent,	   que	   donarà	   com	   a	   resultat	  
l’anàlisi	   i	   planificació	   del	   full	   de	   ruta	   de	   la	   gastronomia	   catalana	   en	   els	  
propers	  anys.	  Les	  dues	  primeres	  sessions	  són:	  La	  gastronomia,	  radiografia	  
d’un	   sector	   econòmic	   estratègic	   a	   Catalunya	   i	   Gastronomia,	   formació	   i	  
innovació,	  que	  s’han	  celebrat	  en	  el	  marc	  d’Alimentaria	  2016	  amb	  experts	  de	  
la	   Universitat	   de	   Lleida	   (UdL)	   i	   de	   l’Escola	   Superior	   d’Administració	   i	  
Direcció	  d’Empreses	  (ESADE).	  	  

	  
• SomGastronomia	  Tour.	  Presentacions	  gastronòmiques	  amb	  showcookings	   i	  

projeccions	  del	  producte	  enogastronòmic	  a	  Estocolm	  (11	  d’abril),	  Milà	  (17	  
de	  maig),	  Madrid	  (1	  de	  juny),	  Berlín	  (7	  de	  juny),	  Londres	  (7	  de	  novembre),	  i	  
Bordeus	   (28	   de	   novembre),	   adreçades	   a	   operadors	   especialitzats,	  
prescriptors	  i	  mitjans	  de	  comunicació.	  

	  
• El	   5	   i	   6	   d’abril,	   congrés	   d’Enoturisme,	   amb	   presència	   d’uns	   60	   operadors	  

especialitzats,	  procedents	  principalment	  del	  mercat	  nord-‐americà.	  
	  

• Del	   20	   al	   22	   d’abril,	   presentació	   de	   la	   Gastronomia	   catalana	   al	   Culinary	  
Institute	   of	   America,	   a	   Napa	   Valley,	   en	   el	   marc	   de	   l’acció	   “World	   of	  
Flavours”.	  

	  
• Mercat	  d’Escapades.	  Un	  espai	  expositiu	  per	  a	  l’oferta	  turística	  especialitzada	  

en	   gastronomia	   i	   propostes	   d’interior	   i	   muntanya,	   adreçat	   al	   públic	  
barceloní.	   Se	   celebrarà	   del	   6	   al	   8	   de	   maig	   al	   passeig	   Lluís	   Companys	   de	  
Barcelona.	  
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• Setmana	  Bio.	  Del	  20	  al	  29	  de	  maig	  Catalunya	  celebra	  la	  Setmana	  Bio	  amb	  la	  
finalitat	  de	  promocionar	  el	  sistema	  de	  producció	  i	  la	  alimentació	  ecològica.	  	  
	  

• Benvinguts	   a	   Pagès.	   Del	   17	   al	   19	   de	   juny,	   les	   explotacions	   agrícoles	   i	  
ramaderes	   del	   país	   obriran	   les	   seves	   portes	   al	   públic.	   També	   es	   faran	  
promocions	  especials	  per	  passar	  el	  cap	  de	  setmana	  en	  allotjaments	  rurals	  i	  
hotels	  gastronòmics.	  

	  
• Sopar	   de	   les	   Estrelles.	   Homenatge	   als	   xefs	   que	   han	   projectat	   la	   nostra	  

gastronomia	   al	   món,	   amb	   un	   sopar	   el	   Dia	   Mundial	   del	   Turisme	   (27	   de	  
setembre)	   on	   els	   principals	   cuiners	   del	   país	   seran	   convidats	   a	   un	   sopar	  
cuinat	   per	   tots	   els	   xefs	   de	   Catalunya	   reconeguts	   amb	  dues	   i	   tres	   estrelles	  
Michelin.	  
	  

• Buy	   Catalunya.	   El	   28	   de	   setembre	   s’organitzarà	   un	   workshop	   vinculat	   a	  
Gastronomia	   i	   Enoturisme,	   amb	   la	   participació	   170	   turoperadors	   dels	  
principals	   mercats:	   Alemanya,	   Àustria,	   Suïssa,	   Benelux,	   Espanya,	   Estats	  
Units,	  França,	  Israel,	  Itàlia,	  Països	  Nòrdics,	  Països	  de	  l’Est,	  Regne	  Unit	  i	  Sud-‐
est	  asiàtic.	  
	  

• Fira	   Àpat.	   Del	   8	   al	   10	   d’octubre,	   el	   Recinte	   Cúpula	   Events	   del	   Centre	  
Comercial	   Arenas	   de	   Barcelona	   acollirà	   la	   Fira	   ÀPAT,	   la	   Fira	   Professional	  
dels	   Aliments	   Catalans,	   on	   els	   productors	   i	   elaboradors	   catalans	  
presentaran	  els	  seus	  productes	  a	  botigues,	   restaurants,	  hotels,	  vinoteques,	  
distribuïdors	  i	  consumidors	  finals.	  

	  
• Campanya	  del	  Menú	  “SomGastronomia”	  adreçada	  als	  restaurants	  catalans	  i	  

als	   hotels,	   perquè	   elaborin	   un	   Menú	   que	   respongui	   al	   repte	   de	   la	   Regió	  
Europea	  de	   la	  Gastronomia	   (producte	  de	  proximitat-‐quilòmetre	  zero,	  amb	  
menú	  de	  temporada	  adaptat	  a	  les	  estacions,	  basat	  en	  la	  cuina	  del	  territori).	  
	  

• Pla	  de	  consum	  de	  fruita	  a	  les	  escoles.	  Per	  contribuir	  a	  promoure	  els	  hàbits	  
alimentaris	  saludables	  entre	  la	  població	  infantil.	  Hi	  participen	  més	  de	  1.200	  
escoles,	  amb	  l’objectiu	  d’arribar	  a	  uns	  290.000	  nens.	  	  	  
	  

Per	  recopilar	  les	  més	  de	  150	  actuacions	  englobades	  en	  el	  marc	  de	  Catalunya	  Regió	  
Europea	  de	  la	  Gastronomia,	  així	  com	  per	  explicar	  el	  projecte,	  s’ha	  posat	  en	  marxa	  
un	  website	   (www.somgastronomia.cat),	   a	  més	  d’un	  perfil	   Som	  Gastronomia	  a	   les	  
principals	  xarxes	  socials,	  Twitter,	  Facebook	  i	  Instagram,	  on	  es	  donen	  a	  conèixer	  les	  
accions	  i	  activitats	  tan	  dels	  impulsors	  del	  projecte,	  com	  de	  les	  més	  de	  500	  entitats	  
que	  ja	  s’hi	  han	  adherit.	  	  	  
	  
Els	  principals	  impulsors	  d’aquest	  Pla	  d’Accions	  són	  el	  Comitè	  Directiu,	   liderat	  per	  
la	  Generalitat	  de	  Catalunya,	  mitjançant	  els	  Departaments	  d’Agricultura,	  Ramaderia,	  
Pesca	   i	   Alimentació	   (DARP),	   i	   d’Empresa	   i	   Coneixement,	   a	   través	   de	   l’Agència	  
Catalana	   de	   Turisme	   (ACT);	   el	   Comitè	   General,	   integrat	   pels	   diferents	   agents	  
relacionats	  amb	  la	  gastronomia	  a	  Catalunya;	  i	  una	  Taula	  d’Experts,	  òrgan	  consultiu	  
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i	  d’acompanyament	  integrat	  per	  personatges	  destacats	  dels	  diferents	  sectors	  de	  la	  
gastronomia.	  
	  
Tot	  un	  reconeixement	  
 
Catalunya	  va	  ser	  declarada	  Regió	  Europea	  de	  la	  Gastronomia	  2016	  després	  que	  els	  
departaments	  d'Agricultura	  i	  d’Empresa	  i	  Ocupació	  (DEMO),	  a	  través	  de	  l'Agència	  
Catalana	   de	   Turisme,	   conjuntament	   amb	   entitats,	   agents	   i	   personalitats	   del	   país,	  
n’impulsessin	  la	  candidatura	  i	  la	  presentessin.	  
	  
La	   Regió	   Europea	   de	   la	   Gastronomia	   és	   una	   iniciativa	   impulsada	   per	   una	  
plataforma	   de	   regions	   europees	   i	   administrada	   per	   l’Institut	   Internacional	   de	  
Gastronomia,	   Cultura,	   Arts	   i	   Turisme	   (IGCAT),	   que	   compta	   amb	   el	   suport	   de	   les	  
institucions	  europees.	  
	  
Aquest	   reconeixement	   té	   com	   a	   finalitat	   destacar	   i	   promoure	   aquelles	   regions	  
d'Europa	   que	   contribueixen	   activament	   en	   la	  millora	   de	   la	   qualitat	   de	   vida	   dels	  
ciutadans,	   posant	   en	   valor	   les	   diferents	   cultures	   alimentàries,	   l'educació	  per	   a	   la	  
salut	  i	  la	  sostenibilitat,	  i	  la	  innovació	  gastronòmica.	  
	  
El	   distintiu	   Regió	   Europea	   de	   la	   Gastronomia	   situa	   Catalunya	   com	   una	   regió	  
capdavantera	   a	   Europa	   en	   l’àmbit	   alimentari	   i	   turístic.	   La	   bona	   feina	   dels	  
productors,	   restauradors,	   centres	   de	   recerca,	   escoles,	   mitjans	   de	   comunicació,	  
entitats	  i	  xefs	  catalans,	  entre	  els	  quals	  es	  troba	  Carme	  Ruscalleda,	  ambaixadora	  del	  
títol,	   ha	   fet	   d’aquesta	   gastronomia	   i	   dels	   productes	   alimentaris	   una	   referència	  
internacional.	  	  
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La Generalitat organitza el Mercat 
d’Escapades per incentivar els viatges de 

curta durada entre 
els catalans 

• Té lloc del 6 al 8 de maig en 
el Passeig Lluís Companys de Barcelona (al costat de l’arc 
de Triomf) i reuneix més de 140 empreses i entitats 
catalanes que venen in situ escapades per Catalunya. 

 
• El mercat emissor català és molt important per a Catalunya 

ja que l’any 2015 més de 6,4 milions de catalans van 
allotjar-se en establiments turístics, generant més de 17,5 
milions de pernoctacions. 

 
• L’acció s’emmarca dins de la declaració del 2016 com l’Any 

de la Gastronomia i l’Enoturisme, que se celebra amb 
l’objectiu de promocionar el ric patrimoni enogastronòmic 
de Catalunya. 

  
  

Dijous, 5 de maig de 2016 - Demà comença la segona edició del Mercat 
d’Escapades, una fira organitzada per l’Agència Catalana de Turisme (ACT), que 
se celebra del 6 al 8 de maig al passeig Lluís Companys de Barcelona (al costat 
de l’Arc de Triomf), i que reuneix més de 140 empreses i entitats catalanes que 
comercialitzen la seva oferta turística. 
  
L’objectiu d’aquesta acció és incentivar entre el públic català els viatges de curta 
durada —caps de setmana, ponts, etc.— per Catalunya. Cal destacar que el 
mercat domèstic és un important mercat emissor per a la destinació catalana. 
L’any 2015, més de 6,4 milions de catalans (+29,1%) van allotjar-se en 
establiments turístics (hotels, càmpings, turisme rural, apartaments i albergs), i 
van generar 17,5 milions de pernoctacions (+23,3%). 
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La diferència del Mercat d’Escapades respecte a una fira tradicional és que les 
empreses i entitats que hi participen venen la seva oferta directament al públic. 
Així, els visitants que durant aquest cap de setmana s’apropin fins a l’Arc de 
Triomf podran comprar in situ experiències turístiques diferents que els permetran 
descobrir la variada oferta turística de Catalunya. 
  
Per tal de facilitar al consumidor l’accés a tota la informació existent, el mercat es 
dividirà en quatre zones que s’identifiquen amb quatre tipus de productes: 
activitats a la natura (senderisme, cicloturisme, activitats d’aventura, turisme rural, 
etc); cultura (ciutats amb caràcter, patrimoni religiós i catedrals, genis catalans, 
etc); enoturisme i gastronomia (cellers enoturístics, tastets d’oli i de vi, hotels 
gastronòmics, etc); i vacances en família (Destinacions de Turisme Familiar, 
establiments familiars, experiències en estacions de muntanya, etc). 
  
El Mercat d’Escapades es complementarà amb una sèrie d’activitats adreçades al 
públic assistent: moure’s en burricleta per la zona, pujar al rocòdrom, o viatjar en 
un trenet elèctric. A l’Àrea Gastronòmica també es poden degustar les receptes 
dels xefs dels hotels gastronòmics i els col·lectius de cuina de Catalunya. 
  
Així mateix, s’organitzaran tallers gratuïts de caràcter experiencial que comprenen 
des de l’elaboració de vi tal i com ho feien els romans fins a la identificació de 
fauna marina, o la fabricació de ceràmica. L’agenda d’activitats i tallers del Mercat 
d’Escapades es pot consultar en el web http://escasateva.catalunya.com/mercat-
escapades/ 
  
El Mercat d’Escapades és una de les accions que es realitzen en el marc de la 
declaració del 2016 com l’Any de la Gastronomia i l’Enoturisme. Aquesta 
celebració té com a objectiu promocionar el ric patrimoni enogastronòmic de 
Catalunya des de tres vessants: reivindicar la gastronomia com a element 
identitari de la destinació catalana; posicionar Catalunya com a destinació 
enogastronòmica de referència als mercats internacionals; i donar a conèixer 
entre el públic català l’enorme varietat i qualitat del turisme enogastronòmic de 
Catalunya. 
  

----------------------------------------------------------------- 

Segueix-nos a les xarxes a través del Saps Com?!: 
A Twiter:  @sapscom  
Al canal de Youtube: SapsCom 
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La pagesia de Catalunya obre les seves portes 
per ensenyar com i on es produeix allò que 
mengem 

• El conseller Baiget i la consellera Serret han presentat “Benvinguts 
a pagès” en què, del 17 al 19 de juny, unes 150 explotacions 
agràries i ramaderes de tot Catalunya obriran les seves portes i 
oferiran visites gratuïtes a hortes, granges, vinyes, obradors… 

• Restaurants i allotjaments també s’afegeixen a la iniciativa, oferint 
el menú Benvinguts a pagès i ofertes especials d’allotjament. 

 
Divendres, 6 de maig de 2015 - El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi 
Baiget, i la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell 
Serret, han presentat avui la iniciativa “Benvinguts a pagès”.  
 
Veure com i on es produeixen els aliments que ens arriben a taula, saber com 
treballen els pagesos, descobrir els productes de temporada, visitar hortes, 
vinyes, oliveres, granges, ramats, productors de mel o de sidra… Aquest és 
l’esperit de la primera edició de Benvinguts a pagès, un cap de setmana de 
portes obertes a unes 150 explotacions agràries i ramaderes arreu de 
Catalunya, amb la complicitat d’uns 200 restaurants i uns 250 allotjaments, que 
també participen a la campanya i que oferiran el menú Benvinguts a pagès, 
amb producte de proximitat, i ofertes especials d’allotjament de cap de 
setmana. 
 
Benvinguts a pagès és una aposta decidida pel producte de proximitat, per 
posar en valor el món rural, pel turisme d’interior i pel potencial de la 
gastronomia catalana. Una oportunitat per veure on neix allò que mengem. El 
conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, ha explicat que “Benvinguts 
a pagès permet conèixer la diversitat turística de la nostra destinació amb 
un cap de setmana que vol apropar l’activitat agrícola i ramadera de 
Catalunya a la ciutadania”.  
 
Per la seva banda, la consellera Serret, ha assegurat que “amb aquesta 
iniciativa pionera i extraordinària volem afavorir el relleu generacional al 
nostre sector primari, on hi ha molta gent jove amb ganes de tirar 
endavant un projecte professional i de vida arrelat al sector i al territori”.  
 
Els consellers han estat acompanyats, entre d’altres, pel director gerent de la 
Fundació Alícia, Toni Massanés, que ha destacat “la necessitat de tornar a 
connectar la pagesia amb la ciutadania” i ha animat tothom “a gaudir d’un 
cap de setmana a pagès i conèixer de primera mà com es treballa i com es 
produeix tot allò que mengem”. 
 



 

                               Nota de premsa   
                                   
                  
 

Direcció General de Comunicació de Govern 
Adreça electrònica: comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 
Telèfon de contacte : 93.402.46.23 

Liderat per la Fundació Alícia, amb la col·laboració del Departament d’Empresa 
i Coneixement, a través de l’Agència Catalana de Turisme, del departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i dels patronats de Turisme de 
les Diputacions, Benvinguts a pagès s’emmarca dins els actes de la designació 
de Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia 2016 i de l’Any de la 
Gastronomia i l’Enoturisme.  
 
Un cap de setmana a mida i diferent per a tots els gustos 
 
Benvinguts a pagès és una experiència turística diferent que permet que 
cadascú organitzi el seu cap de setmana a mida en qualsevol punt de la 
geografia catalana. A través del web benvingutsapages.cat, els visitants poden 
consultar les explotacions, restaurants i allotjaments que participen en la 
iniciativa, i triar quines volen visitar, quantes nits volen passar fora, on es volen 
allotjar i on poden reservar el seu menú especial de producte de proximitat. El 
web s’actualitza de forma permanent per incloure informació i fitxes de les 
explotacions i establiments que confirmen la seva participació al Benvinguts a 
pagès i que es preveu que, en total, siguin gairebé 600. 
 
Benvinguts a pagès s’adreça a qualsevol tipus de públic: famílies, foodies (al 
web les explotacions estan classificades per comarques, però també per 
productes), grups d’amics, col•lectius diversos… Les explotacions faran visites 
gratuïtes el dissabte de 10 del matí a 7 de la tarda i el diumenge de 10 del matí 
a 3 de la tarda. Divendres i diumenge a la tarda diverses explotacions també 
faran visites gratuïtes per a grups que hagin fet reserva prèvia contactant 
directament amb la casa. 
 
Les visites duraran aproximadament una mitja hora i no caldrà reservar amb 
antelació l’horari d’arribada (tot i que es recomana fer-ho si es tracta de grups 
molt nombrosos). La majoria de cases, després de la visita, oferiran un petit 
tast amb els productes que es facin a la masia o explotació i, a més, tindran 
una zona de venda per als visitants que vulguin comprar aquell producte 
directament en origen, de la mà dels seus productors. 
 
Cada explotació participant comptarà amb elements de senyalització per situar 
en zones estratègiques i per facilitar al màxim l’arribada dels visitants a la casa. 
I a través del web també es podrà consultar la localització i les coordenades. 
 
Els organitzadors han reiterat la seva voluntat que Benvinguts a pagès debuti 
amb èxit i que es consolidi en el programa d’esdeveniments anuals a 
Catalunya. Un dels valors específics d’aquest projecte és que suma paisatge, 
gastronomia, producte i experiència i que la seva àmplia oferta geogràfica, amb 
presència a totes les comarques, permet arribar a tot tipus de públic: tant 
aquells qui busquin una escapada diferent i original a l’altra punta de 
Catalunya, com aquells qui prefereixin una activitat a prop de casa seva. 
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Un projecte amb i per al territori 
 
Benvinguts a pagès s’ha convertit en realitat gràcies a la confiança que li han 
dipositat administracions però també el sector primari i el de serveis, que s’han 
abocat en la participació i preparació de la iniciativa: unes 500 explotacions, 
restaurants i allotjaments, un delegat a cada comarca per coordinar el procés, 
treball conjunt i transversal entre diferents departaments de la Generalitat de 
Catalunya, la Fundació Alícia, els patronats de turisme de les Diputacions i els 
Consells Comarcals. Benvinguts s’ha definit ja com un “projecte de país”, que 
ha estat pensat amb i per al territori, per desestacionalitzar i redistribuir el flux 
turístic i per dotar de nova oferta totes les comarques catalanes. 
 
Els darrers mesos, des de l’organització s’ha treballat en la preparació i 
coordinació del Benvinguts i també molt especialment en la formació i el treball 
conjunt de totes les explotacions i  establiments que hi participen, per 
aconseguir una oferta de qualitat, preparada i que satisfaci les expectatives 
dels visitants. En definitiva, Benvinguts a pagès és una proposta lúdica i 
turística a l'entorn del producte i l'àmbit rural. Un projecte del territori i per al 
territori. 
 
Catalunya, Regió Europea de la Gastronomia 2016  
 
La cuina catalana s'ha convertit en un model gastronòmic a seguir. El món 
culinari ha girat la mirada cap als nostres fogons. Així ho acredita el guardó que 
ha rebut Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia 2016. La distinció 
vol destacar les diferents cultures alimentàries europees, estendre l'educació 
per a una alimentació saludable i sostenible, fomentar la innovació 
gastronòmica i contribuir a una millor qualitat de vida de les persones. 
 
Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016, en el qual s’emmarca 
Benvinguts a pagès, té com a objectius posicionar el producte agroalimentari 
local com a exponent singular del territori i com a base d'una cuina que aporta 
un accent particular a la cultura; posicionar Catalunya pels seus productes, la 
seva cuina i com a destinació turística enogastronòmica. 
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El #SomGastronomia Tour porta a Milà 
l’oferta enogastronòmica de Catalunya 
 

• El #SomGastronomia Tour és una gira que s’organitza per 
promocionar, en un format innovador, el ric patrimoni 
enogastronòmic de Catalunya als mercats de França, Regne Unit, 
Espanya, Alemanya, Suècia i Itàlia. 

 
• El de Milà es realitzarà davant una seixantena de mitjans de 

comunicació italians que viuran una experiència gastronòmica de la 
mà del col·lectiu de cuina “Cuina de l’Empordanet”. 
 

• Aquesta acció promocional està organitzada per l’Agència Catalana 
de Turisme (ACT) i compta en cada país amb la col·laboració d’un 
Patronat de Turisme i un col·lectiu de cuina diferent. 
 

Dilluns, 16 de maig de 2016- El secretari d’Empresa i Competitivitat, Joan Aregio, 
assistirà al #SomGastronomia Tour, que tindrà lloc demà a Milà (Itàlia). 
L’acompanyaran el director de l’Agència Catalana de Turisme (ACT), Xavier 
Espasa, el director del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Ramon Ramos, i 
el delegat del Govern de la Generalitat a Itàlia, Luca Bellizzi. 
  
Emmarcat en les accions promocionals de l’Any de la Gastronomia i l’Enoturisme, 
el #SomGastronomia Tour consistirà en una presentació de l’oferta 
enogastronòmica de Catalunya davant d’una seixantena de mitjans de 
comunicació italians. L’acció està organitzada per l’Agència Catalana de Turisme, 
i compta amb la col·laboració del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i el 
col·lectiu de cuina “Cuina de l’Empordanet”. 
  
La presentació començarà amb una “passejada” per una reproducció d’un mercat 
d’alimentació català, on els assistents podran aprendre quins són els productes 
autòctons de la Costa Brava i de Catalunya, i les similituds i diferències amb la 
manera de cuinar-los a Itàlia. Posteriorment, un representant del col·lectiu de 
cuina “Cuina de l’Empordanet” realitzarà un taller de cuina on els participants 
podran aprendre a preparar algunes receptes de la cuina catalana. 
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La segona part de la presentació es durà a terme en una cuina, on un cuiner del 
col·lectiu “Cuina de l’Empordanet” realitzaran un showcooking, que serà 
dinamitzat per Marco Bolasco, un reconegut periodista italià especialitzat en 
gastronomia. 
  
Finalment els assistents passaran a una sala on es durà a terme una presentació 
de l’oferta enogastronòmica de Catalunya. L’acte finalitzarà amb la degustació de 
les receptes elaborades per “Cuina de l’Empordanet”. Els assistents tornaran a 
casa amb un petit obsequi: un receptari de cuina catalana amb receptes 
tradicionals. 
  
El #SomGastronomia Tour de Milà és el segon dels sis que hi ha previst realitzar 
al llarg de l’any, i que tenen com a objectiu promocionar el turisme 
enogastronòmic català en els mercats de França, Regne Unit, Espanya, 
Alemanya, Suècia i Itàlia. Tots ells estan organitzats per l’Agència Catalana de 
Turisme i compten amb la col·laboració d’un Patronat de Turisme diferent, ja que 
cadascun d’ells se centra en la cuina d’un territori en concret de Catalunya. A 
cada acció s’hi vincula un col·lectiu de cuina representatiu de la zona, ja que 
aquests són els millors ambaixadors de l’ús dels productes autòctons i de les 
receptes de la cuina catalana. 
  
Així, el primer #SomGastronomia Tour va tenir lloc a Estocolm (Suècia) el passat 
11 d’abril, de la mà del col·lectiu de cuina “Terra i Taula”, i va comptar amb la 
col·laboració del Patronat de Turisme de Tarragona. L’1 de juny a Madrid 
(Espanya) serà el torn del col·lectiu “Osona Cuina”, amb la col·laboració del 
Patronat de Turisme de la Diputació de Barcelona. El 7 de juny, Berlín 
(Alemanya) acollirà l’expertesa del col·lectiu “Barceloneta Cuina”, de la mà de 
Turisme de Barcelona. I finalment tancarà a Bordeus (França), el col·lectiu 
“Noguera Cuina” amb la col·laboració del Patronat de Turisme de Lleida. Cal 
destacar que el 7 de novembre, en el marc del sopar de la World Travel Market a 
Londres (Regne Unit), es realitzarà també un #SomGastronomia Tour. 
 
 
2016: Any de la Gastronomia i l’Enoturisme 
 
Aquest any Catalunya ha rebut la distinció de “Regió Europea de la Gastronomia 
2016”. En el marc d’aquesta celebració, l’Agència Catalana de Turisme ha 
declarat el 2016 com Any de la Gastronomia i l’Enoturisme i, per aquesta raó, el 
patrimoni enogastronòmic de Catalunya tindrà una importància cabdal en les 
accions promocionals que realitzi l’ACT. 
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L’Any de la Gastronomia i l’Enoturisme se celebra amb l’objectiu de promocionar 
el ric patrimoni enogastronòmic de Catalunya des de tres vessants: reivindicar la 
gastronomia com a element identitari de la destinació catalana; posicionar 
Catalunya com a destinació enogastronòmica de referència als mercats 
internacionals; i donar a conèixer entre el públic català l’enorme varietat i qualitat 
del turisme enogastronòmic de Catalunya. 
  
Per tal d’aconseguir aquests objectius, l’ACT durà a terme més de 150 accions, a 
les quals destinarà dos milions d’euros de pressupost, el més elevat dedicat mai a 
un any temàtic. 
  
Els mercats prioritaris són: França, Regne Unit, Alemanya i Espanya; en un 
segon nivell: Benelux, Països Nòrdics, Itàlia i els EUA, i, en un tercer nivell, el 
Sud-est asiàtic, Sud-amèrica, Xina i Rússia. 
  
Cal destacar que la gastronomia i l’enoturisme es revelen com dos dels productes 
claus per aconseguir alguns del objectius establerts en el Pla Estratègic de 
Turisme de Catalunya.  En ser productes transversals que es troben presents a la 
pràctica totalitat del territori, ajuden a atraure turistes per totes les comarques de 
Catalunya i per tant ajuden a redistribuir el PIB turístic. A més, com és una oferta 
disponible tot l’any, contribueixen a la desestacionalització del turisme i també 
dels ingressos que aquest genera. Finalment, es tracta d’un producte que atrau 
un turisme de qualitat que genera normalment una despesa elevada. 
 

----------------------------------------------------------------- 

Segueix-nos a les xarxes a través del Saps Com?!: 
A Twiter:  @sapscom  
Al canal de Youtube: SapsCom 
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Els germans Roca promocionaran la 
gastronomia catalana i la Ruta del Vi DO 
Empordà a Nova York 
 
 

• La cinquena edició de “l’Esmorzar amb estrelles de la Costa Brava i el 
Pirineu de Girona”, impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona i l’Agència Catalana de Turisme, consistirà en la conferència 
«Intagible», a càrrec de Joan, Josep i Jordi Roca, d’El Celler de Can 
Roca, davant un centenar de periodistes, bloguers, prescriptors i 
cuiners internacionals de referència. 
 

• L’esdeveniment tindrà lloc coincident amb l’acte de proclamació de la 
llista dels “50 millors restaurants del món 2016” per part de la revista 
gastronòmica Restaurant Magazine a Nova York. 

 
 
Dissabte, 11 de juny de 2016- El proper dilluns 13 de juny la revista gastronòmica 
Restaurant Magazine donarà a conèixer per primera vegada des de Nova York 
(Estats Units) la llista dels «50 millors restaurants del món 2016». 
 
En el marc d’aquest esdeveniment, l’Agència Catalana de Turisme (ACT) i el 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona organitzen la cinquena edició de l’acció 
«Esmorzar amb estrelles de la Costa Brava i el Pirineu de Girona» a l’hotel 
Intercontinental de Manhattan.  
 
Es tracta d’una conferència oferta pels germans Roca, d’El Celler de Can Roca, 
designat el millor restaurant del món el 2013 i 2015 per la revista Restaurant 
Magazine i ambaixadors de bona voluntat per la ONU. Sota el títol “Intagible”, 
Joan, Josep i Jordi Roca oferiran una ponència que se centrarà a donar a 
conèixer la perspectiva humanista de la cuina i l’avantguarda post-materialista i 
els projectes humanitaris en què estan treballant amb el suport de l’ONU. A l’acte 
hi assistiran un centenar de periodistes, bloguers, prescriptors i cuiners 
internacionals de referència, i comptarà amb la participació de Marian Muro, 
directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Pere Vila, president 
de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, i Xavier 
Espasa, director de l’Agència Catalana de Turisme.  
 
A continuació de l’«Esmorzar amb estrelles», i amb motiu de la designació de 
Catalunya, Regió Europea de la Gastronomia 2016 i de l’Any de la Gastronomia i 
l’Enoturisme, s’organitzarà un taller d’enobotànica amb l’objectiu de presentar el 
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paisatge de la Costa Brava, els vins de la DO Empordà i promocionar la ruta 
vinculada a aquesta denominació d’origen. El taller estarà dirigit per Evarist March 
i Dani Martínez, gastrobotànic i sommelier, respectivament, d’El Celler de Can 
Roca, i comptarà amb la participació de Josep Roca. 
 
L’endemà dimarts, 14 de juny, es durà a terme una presentació de l’oferta 
turística catalana centrada en el segment dels productes únics i exclusius. 
Aquesta presentació estarà adreçada a una trentena d’agents de viatges 
majoritàriament de la xarxa d’agències de viatge de luxe americana Virtuoso. Cal 
destacar que des del 2013 l’ACT ha inclòs l’oferta turística de Catalunya a 
Virtuoso. 
 
La gran potencialitat del mercat americà per a Catalunya 
 
El creixement de l’activitat econòmica dels Estats Units; la fortalesa del dòlar front 
a l’euro; la bona marxa del mercat laboral i la tendència positiva en la renda 
disponible, permeten ser optimistes amb aquest mercat.  
 
L’any 2015, més de 620.000 turistes nord-americans (3,6 % del total de turistes 
estrangers) van visitar Catalunya, i van fer una despesa de gairebé 1.175.000 
euros (7,5 % de la despesa total). Les principals activitats que realitzen els 
turistes nord-americans són activitats culturals, creuers, compres, oci i 
gastronomia. A més, creixen a Catalunya les activitats relacionades amb la natura 
i les esportives. 
 
 
Nota: L’ACN distribuirà informació de text, audiovisual i fotografia de 
l’esdeveniment. 
 
 
----------------------------------------------------------------- 
Segueix-nos a les xarxes a través del Saps Com?!: 
A Twiter:  @sapscom  
Al canal de Youtube: SapsCom 
 
 
 



	  

	  

Més	  de	  600	  entitats	  s’adhereixen	  a	  	  
‘Catalunya	  Regió	  Europea	  de	  la	  Gastronomia	  2016’	  

	  
250	  restaurants	  ofereixen	  el	  Menú	  Som	  Gastronomia	  

	  
Barcelona,	  20	  de	  juny	  de	  2016.	  –	  	  Quan	  tot	  just	  fa	  mig	  any	  que	  Catalunya	  va	  ser	  designada	  
Regió	  Europea	  de	   la	  Gastronomia	  2016,	  més	  de	  600	  entitats	  del	  sector	  agroalimentari	   i	  
gastronòmic	  català	  ja	  han	  signat	  el	  document	  d’adhesió	  al	  projecte,	  gest	  que	  demostra	  el	  
seu	  suport	  i	  reconeixement	  a	  la	  distinció.	  

La	  voluntat	  inclusiva	  de	  Catalunya	  Regió	  Europea	  de	  la	  Gastronomia	  2016	  es	  concreta	  en	  
l’ànim	   de	   comptar	   amb	   el	   recolzament	   d’aquestes	   entitats	   i	   fer-‐les	   sentir	   propietàries	  
també	  del	  títol,	  ja	  que	  sense	  elles,	  no	  s’hagués	  aconseguit.	  	  

Les	   entitats	   estan	   categoritzades	   de	   la	   següent	   manera:	   administracions	   públiques,	  
agències	   de	   viatges	   i	   serveis	   turístics,	   allotjaments,	   associacions,	   restauració,	   empreses	  
agroalimentàries,	  fires	  i	  esdeveniments,	  museus	  i	  educació,	  comunicació	  i	  altres.	  

	  
Menús	  Som	  Gastronomia	  

Un	  gran	  nombre	  de	  xefs	  i	  restauradors	  del	  país	  que	  s’han	  sumat	  al	  projecte	  d’una	  manera	  
especial:	  participant	  a	  la	  campanya	  Menú	  Som	  Gastronomia,	  adreçadada	  als	  restaurants	  
catalans	  i	  als	  hotels.	  

Els	   menús	   han	   de	   respondre	   al	   repte	   de	   la	   Regió	   Europea	   de	   la	   Gastronomia:	   de	  
temporada	   i	   adaptat	   a	   les	   estacions,	   amb	   productes	   de	   proximitat-‐quilòmetre	   zero	   i	  
basats	   en	   la	   cuina	   del	   territori.	   Les	   diferents	   propostes,	   250	   a	   dia	   d’avui,	   s’estan	  
promocionant	  a	  través	  dels	  canals	  de	  Som	  Gastronomia	  (web	  i	  xarxes	  socials).	  	  

Paral·∙lelament,	   cal	   destacar	   la	   tasca	   de	   difusió	   que	   està	   fent	   la	   xef	   Carme	   Ruscalleda,	  
ambaixadora	  de	  Catalunya	  Regió	  Europea	  de	   la	  Gastronomia	  2016,	   una	  entusiasta	  dels	  
tres	  eixos	  que	  vertebren	  el	  títol:	  el	  producte,	  el	  territori	  i	  la	  cuina	  catalana.	  

	  
Altres	  accions	  

Al	  llarg	  del	  2016	  s’estan	  duent	  a	  terme	  un	  gran	  nombre	  d’accions,	  entre	  elles:	  

• Pla	   de	   la	  Gastronomia.	   Simposi	   intermitent,	   que	  donarà	   com	  a	   resultat	   l’anàlisi	   i	  
planificació	   del	   full	   de	   ruta	   de	   la	   gastronomia	   catalana	   en	   els	   propers	   anys.	   Les	  
dues	   primeres	   sessions	   (La	   gastronomia,	   radiografia	   d’un	   sector	   econòmic	  



	  

estratègic	  a	  Catalunya	   i	  Gastronomia,	   formació	   i	   innovació)	  es	  van	  celebrar	  en	  el	  
marc	  d’Alimentaria	  2016	  amb	  experts	  de	  la	  Universitat	  de	  Lleida	  (UdL)	  i	  de	  l’Escola	  
Superior	  d’Administració	  i	  Direcció	  d’Empreses	  (ESADE).	  
	  	  

• SomGastronomia	   Tour.	   Presentacions	   gastronòmiques	   amb	   showcookings	   i	  
projeccions	   del	   producte	   enogastronòmic	   a	   Estocolm	   (11	   d’abril),	   Milà	   (17	   de	  
maig),	  Madrid	  (1	  de	  juny),	  Berlín	  (7	  de	  juny),	  Londres	  (7	  de	  novembre),	   i	  Bordeus	  
(28	  de	  novembre),	  adreçades	  a	  operadors	  especialitzats,	  prescriptors	   i	  mitjans	  de	  
comunicació.	  

	  
• Sopar	  de	  les	  Estrelles.	  Homenatge	  als	  xefs	  que	  han	  projectat	  la	  nostra	  gastronomia	  

al	   món,	   amb	   un	   sopar	   el	   Dia	   Mundial	   del	   Turisme	   (27	   de	   setembre)	   on	   els	  
principals	   cuiners	   del	   país	   seran	   convidats	   a	   un	   sopar	   cuinat	   per	   tots	   els	   xefs	   de	  
Catalunya	  reconeguts	  amb	  dues	  i	  tres	  estrelles	  Michelin.	  
	  

• Buy	   Catalunya.	   El	   28	   de	   setembre	   s’organitzarà	   un	   workshop	   vinculat	   a	  
Gastronomia	   i	   Enoturisme,	   amb	   la	   participació	   170	   turoperadors	   dels	   principals	  
mercats:	  Alemanya,	  Àustria,	  Suïssa,	  Benelux,	  Espanya,	  Estats	  Units,	  França,	   Israel,	  
Itàlia,	  Països	  Nòrdics,	  Països	  de	  l’Est,	  Regne	  Unit	  i	  Sud-‐est	  asiàtic.	  
	  

• Fira	   Àpat.	   Del	   8	   al	   10	   d’octubre,	   el	   Recinte	   Cúpula	   Events	   del	   Centre	   Comercial	  
Arenas	   de	   Barcelona	   acollirà	   la	   Fira	   ÀPAT,	   la	   Fira	   Professional	   dels	   Aliments	  
Catalans,	  on	  els	  productors	  i	  elaboradors	  catalans	  presentaran	  els	  seus	  productes	  a	  
botigues,	  restaurants,	  hotels,	  vinoteques,	  distribuïdors	  i	  consumidors	  finals.	  
	  

• Pla	   de	   consum	   de	   fruita	   a	   les	   escoles.	   Per	   contribuir	   a	   promoure	   els	   hàbits	  
alimentaris	   saludables	   entre	   la	   població	   infantil.	   Hi	   participen	   més	   de	   1.200	  
escoles,	  amb	  l’objectiu	  d’arribar	  a	  uns	  290.000	  nens.	  	  	  

	  

Primera	  edició	  Benvinguts	  a	  pagès	  

Un	  dels	  actes	  importants	  que	  Catalunya	  Regió	  Europea	  de	  la	  Gastronomia	  ha	  impulsat	   i	  
recolzat	  ha	  estat	  la	  primera	  edició	  de	  Benvinguts	  a	  pagès,	  que	  s’ha	  celebrat	  aquest	  cap	  de	  
setmana	   i	  que	  s’ha	  desenvolupat	  amb	  un	  “èxit	   total	   i	   sense	  pal·∙liatius”,	   segons	   fonts	  de	  
l’organització.	  	  

Des	   del	   divendres	   tarda	   i	   fins	   ahir	   diumenge,	   gairebé	   200	   explotacions	   agràries	   i	  
ramaderes	  d’arreu	  de	  Catalunya	  han	   fet	   jornades	  de	  portes	  obertes	   gratuïtes	  perquè	   la	  
ciutadania	  conegués	  de	  prop	  el	  món	  de	  pagès	  i	  el	  producte	  que	  s’hi	  produeix.	  Malgrat	  el	  
mal	   temps	   de	   dissabte,	   més	   de	   12.500	   persones	   han	   fet	   visites	   a	   les	   cases	   de	   pagès.	  
Algunes	   de	   les	   explotacions	   han	   arribat	   a	   rebre	   gairebé	   500	   visitants	   només	   en	   el	  matí	  



	  

d’ahir	   diumenge,	   el	   dia	   amb	   més	   afluència	   de	   públic,	   i	   un	   percentatge	   important	   han	  
superat	  els	  250	  visitants	  al	  llarg	  del	  cap	  de	  setmana.	  

Benvinguts	   a	   Pagès	   és	   una	   iniciativa	   de	   la	   Fundació	   Alícia,	   el	   Departament	   d’Empresa	   i	  
Coneixement,	  a	   través	  de	   l’Agència	  Catalana	  de	  Turisme,	   i	  el	  departament	  d’Agricultura,	  
Ramaderia,	   Pesca	   i	   Alimentació,	   amb	   la	   col·∙laboració	   de	   Patronats	   de	   Turisme	   de	   les	  
Diputacions	  provincials,	  Consells	  Comarcals	  i	  altres	  agents	  locals.	  	  

La	   valoració	   dels	   organitzadors	   és	  molt	   positiva	   i	   estan	   convençuts	   que	   l’èxit	   d’aquesta	  
primera	  edició	  garanteix	  la	  continuïtat	  del	  Benvinguts	  a	  pagès,	  amb	  un	  cap	  de	  setmana	  de	  
portes	   obertes	   cada	   any,	   per	   posar	   en	   valor	   el	   món	   rural,	   el	   turisme	   d’interior	   i	   el	  
potencial	  de	  la	  gastronomia	  catalana,	  una	  oportunitat	  per	  veure	  on	  neix	  allò	  que	  mengem.	  
	  

Per	  visionar	  tot	  el	  PLA	  D’ACCIONS	  de	  Catalunya	  Regió	  Europea	  de	  la	  Gastronomia	  2016	  
http://somgastronomia.cat/accions-‐destacades/	  

	  
Més	  informació:	  
Catalunya	  Regió	  Europea	  de	  la	  Gastronomia	  2016	  
Isabel	  Acevedo	  -‐	  Comunicació	  i	  XXSS	  
catalonia@europeanregionofgastronomy.org	  
@SomGastronomia	  #SomGastronomia	  
www.somgastronomia.cat	  
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La primera edició del Benvinguts a Pagès 
supera les expectatives amb més de 

12.500 visitants 
• Les gairebé 200 

explotacions agràries i 
ramaderes que feien cap de 

setmana de portes obertes han rebut més de 12.500 visites 
entre divendres a la tarda i ahir diumenge. 
 

• L’èxit d’aquesta primera edició garanteix que Benvinguts a 
Pagès tingui continuïtat, amb un cap de setmana cada any, 
per posar en valor la pagesia, el producte de la terra i el 
turisme d’interior 
	  

• Benvinguts a Pagès és una iniciativa de la Fundació Alícia i 
la Generalitat de Catalunya 

  

Dilluns, 20 de juny de 2016 – “Èxit total i sense pal·liatius”. Així valorava 
l’organització de Benvinguts a Pagès aquesta primera edició del projecte. Durant 
aquest cap de setmana, gairebé 200 explotacions agràries i ramaderes d’arreu de 
Catalunya han fet jornades de portes obertes gratuïtes perquè la ciutadania 
conegués de prop el món de pagès i el producte que s’hi produeix. Malgrat el mal 
temps de dissabte, més de 12.500 persones han fet visites a les cases de pagès. 
Algunes de les explotacions han arribat a rebre gairebé 500 visitants només en el 
matí d’ahir diumenge, el dia amb més afluència de públic, i un percentatge 
important han superat els 250 visitants al llarg del cap de setmana. 
 
Benvinguts a Pagès és una iniciativa de la Fundació Alícia, el Departament 
d’Empresa i Coneixement, a través de l’Agència Catalana de Turisme, i el 
departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb la col·laboració 
de Patronats de Turisme de les Diputacions provincials, Consells Comarcals i 
altres agents locals. La valoració dels organitzadors és molt positiva i estan 
convençuts que l’èxit d’aquesta primera edició garanteix la continuïtat del 
Benvinguts a Pagès, amb un cap de setmana de portes obertes cada any, per 
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posar en valor el món rural, el turisme d’interior i el potencial de la gastronomia 
catalana, una oportunitat per veure on neix allò que mengem. 
  
Els visitants han estat majoritàriament famílies i apassionats de la gastronomia, 
però també cal destacar grups de gent gran, parelles joves sense quitxalla i 
alguns grups de turistes estrangers que han volgut participar de la iniciativa. Al 
Benvinguts a Pagès s’hi ha pogut veure des de granges i ramats, fins a cellers, 
camps d’oliveres, producció de mel o sidra, plantes aromàtiques, pescadors, 
horta, etc. Els visitants, a part de veure les finques, hortes, camps, granges i 
obradors, també podien tastar gratuïtament els productes de les explotacions i 
comprar-ne. Aquest era un dels objectius del Benvinguts a Pagès: donar a 
conèixer el producte local i de proximitat perquè la ciutadania el valori i el compri 
durant tot l’any. 
  
Els visitants d’enguany han apostat per fer visites de proximitat, i les comarques 
amb més afluència han estat les de Barcelona i Girona. El repte de cara a les 
properes edicions és aconseguir un repartiment més equilibrat en tot el territori 
català. 
  
Una pagesia absolutament compromesa amb el projecte 
 
Si alguna cosa es detectava a mesura que avançava el cap de setmana era el 
compromís ferm i absolut de la pagesia amb el Benvinguts a Pagès. A cada 
explotació participant, els pagesos, pageses i familiars que atenien els visitants 
ho feien amb professionalitat i sabien transmetre el seu amor per la terra i pel 
producte. Aquest és un dels valors que més han destacat els visitants durant 
aquest cap de setmana, que han descobert, en ocasions ben a prop de casa, un 
món que desconeixien i que els ha acostat a paisatges, tradicions i producte que 
són la base de la gastronomia catalana. 
  
Un projecte de país 
 
Benvinguts a Pagès també ha comptat amb la participació de 225 restaurants que 
han ofert el menú Benvinguts a Pagès amb producte de temporada i de 
proximitat, uns 230 allotjaments que ofereixen ofertes especials de cap de 
setmana, i gairebé 60 activitats complementàries -organitzades per entitats i 
col·lectius diversos- que han volgut posar el seu gra de sorra a donar valor al 
producte i a la terra. En total, gairebé 700 propostes diferents per un cap de 
setmana que ha sumat administració i empresa privada amb l’objectiu comú de 
reivindicar el món rural. 
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Benvinguts a Pagès és un dels actes centrals de la nominació d’enguany de 
Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia 2016. La cuina catalana s'ha 
convertit en un model gastronòmic a seguir. El món culinari ha girat la mirada cap 
als nostres fogons. Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 té com a 
objectius posicionar el producte agroalimentari local com a exponent singular del 
territori i com a base d'una cuina que aporta un accent particular a la cultura; 
posicionar Catalunya pels seus productes, la seva cuina i com a destinació 
turística enogastronòmica. 
 

 

----------------------------------------------------------------- 

Segueix-nos a les xarxes a través del Saps Com?!: 
A Twiter:  @sapscom  
Al canal de Youtube: SapsCom 
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que  l’èxit d’aquesta primera edició garanteix  la continuïtat del Benvinguts a Pagès, amb un cap de 

setmana  de  portes  obertes  cada  any,  per  posar  en  valor  el  món  rural,  el  turisme  d’interior  i  el 

potencial de la gastronomia catalana, una oportunitat per veure on neix allò que mengem. 

 

Els  visitants  han  estat  majoritàriament  famílies  i  apassionats  de  la  gastronomia,  però  també  cal 

destacar grups de gent gran, parelles  joves sense quitxalla  i alguns grups de turistes estrangers que 

han  volgut  participar  de  la  iniciativa. Al Benvinguts  a  Pagès  s’hi  ha  pogut  veure  des  de  granges  i 

ramats,  fins a cellers, camps d’oliveres, producció de mel o  sidra, plantes aromàtiques, pescadors, 

horta, etc. Els visitants, a part de veure les finques, hortes, camps, granges i obradors, també podien 

tastar gratuïtament els productes de les explotacions i comprar‐ne. Aquest era un dels objectius del 

Benvinguts a Pagès: donar a conèixer el producte local i de proximitat perquè la ciutadania el valori i 

el compri durant tot l’any. 

 

Els visitants d’enguany han apostat per fer visites de proximitat, i les comarques amb més afluència 

han  estat  les  de  Barcelona  i  Girona.  El  repte  de  cara  a  les  properes  edicions  és  aconseguir  un 

repartiment més equilibrat en tot el territori català. 

 

Una pagesia absolutament compromesa amb el projecte 

Si  alguna  cosa  es  detectava  a mesura  que  avançava  el  cap  de  setmana  era  el  compromís  ferm  i 

absolut de la pagesia amb el Benvinguts a Pagès. A cada explotació participant, els pagesos, pageses i 

familiars que atenien els visitants ho feien amb professionalitat i sabien transmetre el seu amor per 

la terra i pel producte. Aquest és un dels valors que més han destacat els visitants durant aquest cap 

de setmana, que han descobert, en ocasions ben a prop de casa, un món que desconeixien i que els 

ha acostat a paisatges, tradicions i producte que són la base de la gastronomia catalana. 

 

Un projecte de país 

Benvinguts a Pagès també ha comptat amb la participació de 225 restaurants que han ofert el menú 

Benvinguts a Pagès amb producte de temporada i de proximitat, uns 230 allotjaments que ofereixen 

ofertes  especials  de  cap  de  setmana,  i  gairebé  60  activitats  complementàries  ‐organitzades  per 

entitats i col∙lectius diversos‐ que han volgut posar el seu gra de sorra a donar valor al producte i a la 

terra. En total, gairebé 700 propostes diferents per un cap de setmana que ha sumat administració i 

empresa privada amb l’objectiu comú de reivindicar el món rural. 

 

Benvinguts a Pagès és un dels actes centrals de  la nominació d’enguany de Catalunya com a Regió 

Europea de la Gastronomia 2016. La cuina catalana s'ha convertit en un model gastronòmic a seguir. 
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El conseller d’Empresa i Coneixement, 
Jordi Baiget, lliura els Premis 
d’Enoturisme de Catalunya 
 

• L’objectiu d’aquests guardons és reconèixer les millors iniciatives 
enoturístiques amb les que compta el país.   

• L’acte de lliurament s’ha fet en el marc de la 2a Nit de l’Enoturisme a 
Catalunya, organitzada pel Departament d’Empresa i Coneixement a 
la Catedral del Vi de Pinell de Brai.  

Dimarts, 26 de juliol de 2016- El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, 
ha lliurat avui els segons Premis d’Enoturisme de Catalunya. El lliurament ha 
tingut lloc durant la celebració de la 2ª Nit de l’Enoturisme a Catalunya, 
organitzada pel Departament d’Empresa i Coneixement a la Catedral del Vi de 
Pinell de Brai. Durant l’acte el conseller ha estat acompanyat pel secretari 
d’Empresa i Competitivitat, Joan Aregio, i el director general de Turisme, Octavi 
Bono. 
 
Els Premis d'Enoturisme de Catalunya formen part de les accions per 
promocionar l’enoturisme català, que defineixen i impulsen la Taula d’Enoturisme 
de Catalunya. L’objectiu d’aquests guardons és reconèixer les millors iniciatives 
enoturístiques amb les que compta el país i que pretenen ser un estímul per a les 
empreses perquè vetllin per la qualitat, sostenibilitat i especialització del seu 
producte, incentivar-les a la millora contínua de les seves ofertes i innovar a l’hora 
de plantejar noves propostes.  
 
Durant la seva intervenció, el conseller ha explicat que “enguany l’Agència 
Catalana de Turisme ha declarat el 2016 com l’Any de la Gastronomia i 
l’Enoturisme i farà grans esforços per promocionar l’enoturisme perquè és 
un producte que crea cohesió social i territorial i ens ajuda a 
desestacionalitzar” i ha recordat que “en l’activitat enoturística conflueixen 
dos dels sectors claus de l’economia catalana, la indústria alimentària, 
concretament la del vi i el cava, i el turisme”. 
 
El conseller també ha destacat que “volem que Catalunya esdevingui una 
potència mundial en enoturisme, i tenim el potencial per ser-ho, tenim 
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història, 12 denominacions d’origen de vi i cava, més de set-cents cellers, 
infraestructura turística... però només aconseguirem aquest repte si anem 
tots junts” i ha animat a les empreses i institucions presents “a seguir treballant 
per situar a Catalunya com a destinació puntera en enoturisme l’any 2020”. 

 
En aquest sentit, les empreses premiades han d’haver contribuït, amb la seva 
exemplaritat professional i la seva cooperació, als interessos del sector enoturístic 
català i al posicionament, l'especialització, la innovació i la millora de la qualitat i 
la competitivitat nacional i internacional de l'enoturisme. 
  
Els guardonats en aquesta segona edició en cada una de les categories són: 
 

• Allotjaments: Cava&Hotel Mastinell, amb seu a Vilafranca del Penedès 
(l’Alt Penedès). Aquest hotel uneix els serveis i instal·lacions d’un cinc 
estrelles amb la voluntat de difondre la cultura del vi a través d’activitats 
diverses (trepitjat de raïm, descobriment de l’elaboració de vins i caves, 
serveis de vinoteràpia i cavateràpia, etc.). A més l’edifici, d’estil gaudinià, 
respon a criteris de sostenibilitat com l'aprofitament d’aigües pluvials, 
filtració solar, caldera de biomassa i il·luminació LED entre d'altres. Des 
d’aquest allotjament col·laboren en el desenvolupament social i econòmic 
del Penedès i en el coneixement de la cultura, la història i el paisatge de la 
comarca. 

• Restaurants: El Cigró d’Or, amb seu a Vilafranca del Penedès (l’Alt 
Penedès). Aquest restaurant contribueix a la difusió dels productes de la 
comarca, ja que treballa amb productes del Penedès, tot reversionant plats 
típics de la cuina catalana. A més, el 90% de la seva carta de vins són de 
la D.O. Penedès. També organitza tallers, sopars gastronòmics, tertúlies 
culturals, etc., i en col·laboració amb diferents entitats i institucions 
públiques programa activitats relacionades amb la gastronomia i el vi, com 
per exemple l'Any Internacional dels Llegums. 

• Art i cultura: Acadèmia Tastavins Penedès, amb seu a Vilafranca del 
Penedès (l’Alt Penedès). Tastavins Penedès és l’acadèmia bàquica més 
antiga de l’Estat espanyol. Des de la seva fundació l’any 1965, ha estat 
una organització sense ànim de lucre i independent, que té com a objectiu 
divulgar la cultura del vi i promocionar el Penedès, el seu producte i el seu 
patrimoni. Des de l'any 2007 organitza el Vijazz Penedès, un festival on es 
poden escoltar els millors artistes del jazz i a la vegada gaudir i conèixer  a 
través de tastos i maridatges els vins del Penedès.  
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• Cellers: Heretat Oller del Mas, amb seu a Manresa (el Bages). Aquest 
celler va néixer l'any 2003 amb l'objectiu d'elaborar vins de qualitat i situar 
el castell del segle X on es troba ubicat en l'epicentre del panorama 
enològic i cultural del país. Segueix els paràmetres d’agricultura ecològica i 
conrea vinyes, oliveres, nogueres i cereal. És també un pol d’atracció 
turística, ja que ofereix visites enoturístiques, una zona esportiva (amb 
vòlei, pàdel, piscines, pitch and put, etc), àpats en un restaurant slow-
food/km 0, i activitats variades (tallers i maridatges, visita a cavall, en 
bicicleta, carro de mules o 4x4, etc). Durant l’època de la verema, 
organitza el “Sopar de Verema” els vespres de dimecres a dissabte. 

• Agències de viatges especialitzades: ViOrigen, amb seu a Gandesa (la 
Terra Alta). Vinculada al sector vitivinícola de la Terra Alta, aquesta 
empresa neix l’any 2014 amb l’objectiu d’enllaçar l’oferta vinícola i 
enoturística de la comarca. A través del seu web, ofereixen una àmplia 
selecció de vins D.O. Terra Alta, així com rutes diverses tematitzades 
(enoturisme amb BTT, rutes teatralitzades, visites a cases cellers, etc). 
També proposen restaurants on maridar els vins amb la millor cuina i 
allotjaments on poder gaudir d’una experiència enoturística completa. 

• Entitats públiques o publicoprivades: Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona, amb seu a Girona (el Gironès). El Patronat de Turisme Costa 
Brava Girona organitza des de l'any 2014, “Vívid, El Festival del Vi”, una 
iniciativa de dinamització i promoció del territori fora de la temporada alta. 
Els objectius d’aquest festival són múltiples: estimular la innovació i la 
creativitat amb noves activitats enoturístiques, donar valor afegit a la D.O. 
Empordà, donar a conèixer als visitats de la Costa Brava la seva vessant 
enoturística, i aprofitar el festival per presentar nous productes. “Vívid” es 
composa d’un programa de més cinquanta activitats que inclouen cursos 
d’iniciació i tastos; tallers de cuina i vi; jornades de portes obertes; teatre, 
música i poesia maridades amb vi; tractaments de vinoteràpia; o activitats 
en la natura, entre d’altres. 

• Pràctiques sostenibles/responsables d’enoturisme: Celler Lagravera, 
amb seu a Alfarràs (el Segrià). Nascut l’any 2006, és fruit de la reconversió 
d'una antiga gravera en un celler amb producció i elaboració pròpia basada 
en una viticultura ecològica. Els vins s’elaboren segons mètodes de cultiu 
biodinàmic, creació de microhàbitats per lluitar contra les malalties dels 
ceps, i investigació i preservació de les varietats ancestrals del territori. 
L'edificació del celler segueix criteris de sostenibilitat i d'integració 
paisatgística, de producció respectuosa amb el medi ambient, i 
optimització del consum energètic. 
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L’Enoturisme, un sector estratègic per al turisme català 
 
L’Enoturisme és un sector estratègic per al turisme català, tant a nivell de 
desenvolupament territorial com econòmic pel seu alt valor afegit. Per aquesta 
raó i amb la voluntat de millorar la competitivitat d’aquest segment, l’any 2013 la 
Direcció General de Turisme va crear la Taula d’Enoturisme. 
 
La Taula d’Enoturisme és un òrgan de governança público-privat format per la 
Direcció General de Turisme, l’INCAVI, l’Agència Catalana de Turisme, els 
Patronats de les quatre Diputacions, Turisme de Barcelona, la Universitat Rovira i 
Virgili, les DO’s i empreses, cellers i professionals destacats del món de 
l’enoturisme. La seva funció és proposar i definir una sèrie d’accions per impulsar 
l’enoturisme català, amb l’objectiu de posicionar Catalunya com a destinació 
referent en enoturisme a nivell nacional i internacional. El pla de promoció 
d’enguany està dotat amb un pressupost de prop de 600.000 euros. 
 
Entre les accions de promoció del 2016, a més dels Premis d’Enoturisme de 
Catalunya, destaquen el Congrés d'Enoturisme IWINETC (International Wine 
Tourism Congress) realitzat el passat mes d’abril, l’assistència a fires nacionals i 
internacionals, l’organització de diversos viatges de premsa amb mitjans 
internacionals, diversos roadshows, o la col·laboració amb el programa de TV3 
Glops que s’emetrà a partir del mes de setembre. També està prevista l’edició de 
noves eines de comunicació per al sector professional català i l’impressió de 
catàlegs.  
 
La novetat d’enguany, però, és la creació de la marca Enoturisme Catalunya, una 
agrupació de l’oferta turística, comercialitzable i especialitzada, que inclou 
propostes específiques d'experiències i activitats que contribueixen al 
coneixement i al gaudi del món de la cultura vitivinícola catalana. 
 
L’objectiu principal de la marca és posar en valor l’oferta enoturística de les 
empreses i entitats adherides, oferir plataformes de promoció i comercialització a 
les empreses adherides i augmentar el nombre de turistes que consumeixen 
enoturisme. 
 
Es poden adherir a aquesta marca empreses i entitats dels sector com són 
cellers, allotjaments, empreses de serveis turístics, rutes enoturístiques, agències 
de viatges, etc. 
 

----------------------------------------------------------------- 
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Segueix-nos a les xarxes a través del Saps Com?!: 
A Twiter:  @sapscom  
Al canal de Youtube: SapsCom 
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La Generalitat celebra amb el sector el 
Dia Mundial del Turisme que enguany ret 
homenatge als cuiners catalans 
 

• La Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència Catalana de 
Turisme, concentra aquesta setmana diferents accions promocionals 
i de comercialització coincidint amb la celebració del Dia Mundial del 
Turisme: el Seminari Internacional sobre senderisme i turisme rural, 
el macroworkshop Buy Catalunya, el lliurament dels Guardons del 
Turisme de Catalunya 2016 i l’homenatge als professionals de la 
cuina catalana. 
 

• En aquests actes participaran prop de 1.500 professionals del sector 
turístic català i internacional.  

 
Dilluns, 26 de setembre de 2016- Com cada any, la Generalitat se suma demà a 
la celebració del Dia Mundial del Turisme i ho fa amb una sèrie d’actes on està 
prevista la participació de gairebé 1.500 professionals del sector turístic català i 
internacional. 
  
Per començar, l’hotel Crowne Plaza Barcelona Fira Center acollirà demà el 
seminari internacional “Convertim rutes de senderisme en productes turístics 
d’èxit”. La trobada, organitzada per l’Agència Catalana de Turisme (ACT) i els 
socis del projecte HikingEurope, comptarà amb la presència d'experts procedents 
de diversos punts d’Europa. L’eix central del seminari serà el debat i l’intercanvi 
de millors pràctiques entre els experts i el públic per descobrir estratègies 
prometedores en l’àmbit del  senderisme. Han confirmat l’assistència 300 
participants d’una desena de països europeus.  
  
La jornada forma part del projecte europeu HikingEurope, liderat per l’ACT, que té 
com a objectiu promoure una xarxa transnacional de rutes turístiques rurals que 
facilitin la descoberta del patrimoni natural i cultural mitjançant diversos itineraris 
de senderisme d’arreu d’Europa. Aquest projecte, finançat pel programa de 
competitivitat empresarial Cosme de la Comissió Europea, inclou àrees rurals de 
Catalunya (Pirineu-El Cinquè Llac i el Priorat), Irlanda, Itàlia i Croàcia. 
  
Al vespre, uns 900 professionals del sector turístic s’aplegaran al Museu Nacional 
d’Art de Catalunya per participar en l’acte de lliurament dels Guardons del 
Turisme de Catalunya 2016. Enguany, amb motiu de l’Any de la Gastronomia i 
l’Enoturisme i de la declaració de Catalunya com a Regió Europea de la 
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Gastronomia, l’acte també serà un reconeixement a tots aquells professionals que 
contribueixen a situar la nostra destinació com a referent gastronòmic 
internacional.  
  
Els guardons del turisme s’atorguen a aquells projectes turístics que ajuden a 
posar en valor els recursos i actius de Catalunya, oferint noves experiències als 
consumidors o fent-ho de forma responsable i innovadora. 
  
El Jurat, format pels components del Consell de la Taula de Turisme, ha 
determinat que els guardonats al 2016 siguin: 
 

• Agustí Bertomeu, en la categoria de "Millor experiència turística”, per La 
Musclera l’Avi Agustí, de Sant Carles de la Ràpita. Pioner en l’impuls del 
turisme aqüícola de les muscleres de la Badia dels Alfacs, Delta de l'Ebre i 
Sant Carles de la Ràpita, Agustí Bertomeu va impulsar el 2005 la Ruta de 
les Muscleres. Actualment s’ha consolidat com a una experiència singular, 
amb degustacions de marisc d'alta qualitat in situ, tot contribuint a la 
dinamització turística de la zona. 
 

• Patronat de Turisme Costa Brava Girona, en la categoria d’"Innovació". 
Amb més de cent anys d’història del nom Costa Brava, la destinació acull 
turisme des de fa dècades. El Patronat de Turisme Costa Brava Girona, 
que compleix 40 anys, impulsa la renovació de la marca i la innovació en 
les seves estratègies de promoció, comercialització i comunicació per 
atraure visitants d’arreu a través de les xarxes socials. Al 2015 va ser la 
seu, per segona vegada, del principal congrés mundial de bloggers de 
viatges TBEX Costa Brava Catalunya, amb 800 participants internacionals. 
 

• Barcelona Zero Limits, en la categoria de “Turisme responsable”. Agència 
de viatges que té com a objectiu que tothom pugui viatjar i gaudir 
d’activitats d’oci sense que les capacitats físiques siguin una barrera. 
Formada per un equip jove i multicultural, que inclou persones amb 
discapacitat, la seva plantilla comprova personalment les propostes que 
ofereixen. Barcelona Zero Límits disposa de consultoria i formació per 
sensibilitzar sobre el turisme per a persones amb mobilitat reduïda i 
asseguren que les seves activitats les pot fer tothom. 

 
 
El jurat ha destacat també altres projectes que han resultat finalistes en 
cadascuna de les categories: 
 

• Millor experiència turística: Associació de Càmpings de Girona, per la 
iniciativa “Càmpings Experience”, i el Consell Comarcal de la Noguera, pel 
Parc Astronòmic del Montsec. 
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• Innovació: “Barcelona és molt més”, iniciativa conjunta de la Diputació de 
Barcelona i Turisme de Barcelona, i el vídeomapping de recreació de les 
pintures originals a Sant Climent de Taüll, del Consorci Patrimoni Mundial 
Vall de Boí. 

• Turisme responsable: Consorci del Ter, per la Ruta del Ter, i l’Hotel 
Muntanya Prullans, per la iniciativa Social Cerdans-La Nostra Moneda 
Solidària. 

 
Homenatge a la cuina catalana i els seus professionals 
 
Organitzada per quart any consecutiu per la Direcció General de Turisme i 
l’Agència Catalana de Turisme, la celebració del Dia Mundial del Turisme és 
enguany un reconeixement a la bona feina feta pels professionals que treballen 
dia a dia per posicionar Catalunya i la seva cuina com un referent de qualitat a 
escala internacional. 
  
Per tot això, alguns dels nostres xefs més internacionals cuinaran en directe un 
còctel-sopar com a homenatge a tots aquells que fan de la cuina catalana un 
valor únic i un exemple de l’excel·lència per la qual aposta la Generalitat. Més 
d’un centenar de cuiners, que ja han confirmat l’assistència a aquest homenatge, 
se sumaran als 800 professionals del sector turístic -inclosos més de 150 
operadors internacionals- que participen en aquest acte. 
  
La programació del Dia Mundial del Turisme a Catalunya és possible gràcies a la 
col·laboració d’empreses i entitats que patrocinen i col·laboren en els actes. Entre 
elles, el Museu Nacional d’Art de Catalunya, l’ESHOB Escola Superior 
d’Hostaleria de Barcelona, l’Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi), 
PortAventura World, La Roca Village, Codorniu, Estrella Damm i Coca-Cola. 
  
Macrojornada comercial per a l’oferta turística catalana  
 
Els operadors turístics internacionals que participen en l’homenatge a la cuina 
catalana prendran part dimecres 28 de setembre en la macrojornada comercial 
Buy Catalunya al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB). En 
aquesta jornada, que organitza l’Agència Catalana de Turisme, més de 200 
empreses i institucions turístiques catalanes mantindran cites comercials 
individualitzades amb l’objectiu de generar el màxim de negoci. En total es 
realitzaran més de 3.000 entrevistes que han de permetre el sector català 
promoure i vendre el seu producte entre els compradors procedents d’una 
quarantena de mercats internacionals. 
  
Després de la jornada comercial, els operadors participants prendran part en 
diversos viatges de familiarització per conèixer de primera mà l’oferta catalana 
així com alguns dels llocs més emblemàtics de Catalunya. 
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Aquesta acció s’emmarca en la celebració de l’any temàtic que enguany la 
Generalitat dedica a la gastronomia i l’enoturisme i, per aquesta raó, 
l’enogastronomia tindrà un paper destacat. 
 

 

----------------------------------------------------------------- 

Segueix-nos a les xarxes a través del Saps Com?!: 

A Twitter:  @sapscom  

Al canal de Youtube: SapsCom 
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President Puigdemont: "El Govern està al 
costat del sector del turisme, un dels 
millors ambaixadors que té el país" 
 

• El cap de l’Executiu ha presidit l’acte amb motiu del Dia Mundial del 
Turisme, que enguany ha homenatjat els cuiners catalans. 

 

 
Dimarts, 27 de setembre de 2016- El president de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, ha expressat aquesta nit el suport del Govern al sector del turisme, 
en un acte amb motiu del Dia Mundial del Turisme, al qual han assistit uns 900 
professionals d’aquest àmbit.Carles Puigdemont els  ha assegurat que “el 
Govern està al vostre costat, sense complexos, i se sent orgullós del 
turisme de Catalunya i de l’activitat econòmica vinculada a aquest sector, i 
no només no se n’amaga sinó que ho exhibeix quan va pel món amb molt 
d’orgull, perquè sou un dels millors ambaixadors que té el país”. 
 
El cap de l’Executiu ha agraït al sector que hagi “aconseguit situar Catalunya a 
les més altes cotes de l’excel·lència”, pel seu “esforç, talent i compromís”. I 
ha insistit en el suport del Govern “amb polítiques concretes per continuar 
fent del turisme un dels sectors econòmics que pot generar ocupació i 
riquesa, dels més importants que té aquest país”. “No hi volem renunciar, 
no hi renunciarem i defensarem amb tota la valentia i amb tot el coratge allò 
que ens fa forts com a país, com a nació, i pel qual som també reconeguts 
arreu del món”, ha reblat. 
 
Enguany, amb motiu de l’Any de la Gastronomia i l’Enoturisme i de la declaració 
de Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia, l’acte ha estat també un 
reconeixement a tots aquells professionals que contribueixen a situar Catalunya 
com a referent gastronòmic internacional. El president s’ha referit als cuiners 
catalans com un “veritable dream team de la gastronomia”, i ha dit que “ens 
ajuden a fer que Catalunya sigui una de les millors marques i destinacions 
del món i un lloc on la rendibilitat turística creix cada any”. 
 
Durant la celebració, el president, acompanyat del conseller d’Empresa i 
Coneixement, Jordi Baiget, ha lliurat els Guardons del Turisme de Catalunya 
2016, que enguany han distingit:  
 

• Agustí Bertomeu, en la categoria de Millor experiència turística, per La 
Musclera de l’Avi Agustí, de Sant Carles de la Ràpita 
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• Patronat de Turisme Costa Brava Girona, en la categoria d’Innovació 
• Barcelona Zero Limits, agència de viatges que té com a objectiu que 

tothom pugui viatjar i gaudir d’activitats d’oci sense que les capacitats 
físiques siguin una barrera, en la categoria de Turisme responsable 

 
A la vetllada també hi han assistit la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, Meritxell Serret, així com el secretari d’Empresa i Competitivitat, 
Joan Aregio; el director general de Turisme, Octavi Bono, i el director general de 
l’Agència Catalana de Turisme, Xavier Espasa, entre d’altres. 
 

----------------------------------------------------------------- 

Segueix-nos a les xarxes a través del Saps Com?!: 

A Twitter:  @sapscom  

Al canal de Youtube: SapsCom 
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NOTA EMBARGADA FINS A LES 18H 
    

 

La Generalitat porta el reclam casteller a 
Singapur per atraure turisme asiàtic a 
Catalunya 
 

• L’Agència Catalana de Turisme (ACT) organitza una setmana catalana 
a Singapur, coincidint amb la celebració de la ITB Àsia, la fira líder per 
al mercat de viatges d’Àsia-Pacífic que té lloc del 19 al 21 d’octubre. 

 

• L’ACT porta per primera vegada a Singapur la tradició castellera de la 
mà dels Minyons de Terrassa, i el xef Nandu Jubany, aviat amb tres 
restaurants a Singapur, exercirà d’ambaixador de la cuina catalana. 

 
Dijous,13 d’octubre de 2016- La Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència 
Catalana de Turisme (ACT), organitza una setmana catalana a Singapur 
coincidint amb la celebració de la fira professional de turisme més important del 
continent asiàtic: la ITB Àsia que té lloc del 19 al 21 d’octubre. La iniciativa, 
denominada “Catalonia – Barcelona is much more Week”, compta amb el suport 
de Turisme de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Terrassa i la 
Colla Castellera dels Minyons de Terrassa. 
  
En l’acte de presentació han intervingut el conseller d'Empresa i Coneixement, 
Jordi Baiget, acompanyat del tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Terrassa, 
Amadeu Aguado, i del president de la colla castellera dels Minyons de Terrassa, 
Cesc Poch. En el marc de la presentació, el conseller Baiget, ha apuntat que 
"estem tenint uns bons resultats turístics fruit de l’esforç de tot el sector 
turístic però no ens podem adormir, Cal buscar nous mercats i Àsia és un 
mercat de futur que creixerà". En aquest sentit, el conseller ha insistint en que 
"hem de ser-hi, amb posició de lideratge, perquè si no captem nosaltres els 
turistes asiàtics, ho farà algú altre". Segons ha explicat, "viatgem a Singapur 
amb els nostres principals actius entre ells, la cultura, a través dels castells, 
i la gastronomia, representada en aquest cas pel Nando Jubany. Aquesta és 
la nostra tarja de presentació a l’Àsia-Pacífic". 
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De la seva banda, el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Terrassa, Amadeu 
Aguado, ha assenyalat que “aquests dies, per tant, i durant la fira ITB Àsia, 
Terrassa tindrà l’oportunitat de presentar la seva oferta turística i el seu 
patrimoni cultural en una fira d’abast mundial, amb presència de les 
principals empreses turístiques d’un mercat gegant i emergent com és 
l’asiàtic, posant en valor tot allò que la ciutat pot oferir”. Al seu torn, el 
president de la colla dels Minyons, Cesc Poch, ha assegurat que “mai la nostra 
ciutat haurà tingut una repercussió global tan gran. I, per a nosaltres 
aquesta oportunitat és un gran honor”. 
  
La delegació catalana està encapçalada pel director general de l’ACT, Xavier 
Espasa, i té com a objectiu principal posicionar Catalunya entre els turistes 
d’Àsia-Pacífic tenint en compte el gran potencial d’aquest mercat emissor 
estratègic. Pensant en els interessos dels viatgers d’aquesta zona, la Generalitat 
donarà a conèixer la marca Catalunya entre operadors turístics i mitjans de 
comunicació de la zona, destacant els seus valors com a destinació mediterrània 
de turisme cultural, enogastronomia, premium, actiu-natura, compres, creuers i 
negocis. 
  
L’any 2012, l’Agència Catalana de Turisme va obrir una oficina de promoció 
turística a Singapur que, juntament amb l’oficina que es va obrir a la Xina el 2005, 
cobreixen tota la zona d’Àsia-Pacífic. L’objectiu és millorar el posicionament de la 
destinació catalana entre les preferències europees dels turistes d’un mercat amb 
un gran potencial, amb turistes d’alt poder adquisitiu i amb estades superiors a la 
mitjana. 
 
La Generalitat organitza la primera actuació castellera a Singapur 
  
Les construccions castelleres, símbol de la cultura catalana i Patrimoni Cultural 
Immaterial declarat per la UNESCO, es podran veure per primera vegada a 
Singapur gràcies a la participació d’uns 230 membres de la colla dels Minyons de 
Terrassa. 
  
Així, els visitants habituals de la ITB Asia, un grup d’intermediaris turístics del sud 
de Malàisia i de Singapur convocats per l’ACT, i els residents d’aquest país 
podran gaudir de les actuacions castelleres dels Minyons de Terrassa, que 
s’aixecaran en escenaris emblemàtics de Singapur: 
  

• Dimecres 19 d’octubre: Raffles Place, centre financer de la ciutat-estat 
• Dijous 20 d’octubre: A Kidzania, a l’illa de Sentosa, i a Palawan Beach 
• Divendres 21 d’octubre: en el marc de la fira ITB Asia, a l’emblemàtica 

Customs House Square, davant del Marina Bay Sands, de l’arquitecte 
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Moshe Safdie, tota una icona de la ciutat de Singapur per la seva 
espectacular coberta amb la piscina elevada més llarga del món. 

  
La cuina de Nandu Jubany, en el marc de l’Any de la Gastronomia i 
l’Enoturisme 
  
En el marc de l’Any de la Gastronomia i l’Enoturisme impulsat per l’ACT, també la 
gastronomia i l’enoturisme tindran una forta presència en aquesta setmana 
temàtica a Singapur. En aquest sentit, periodistes locals i empresaris turístics 
podran viure l’experiència de tastar la cuina del xef Nandu Jubany, amb una 
estrella Michelin, en el nou restaurant del cuiner a Singapur (FOC at Sentosa). 
  
Cal recordar, que l’any 2014 el xef català va obrir seu primer restaurant a la ciutat 
(el FOC Restaurant) i la bona rebuda de la cuina catalana adaptada també al gust 
asiàtic ha motivat la propera apertura de dos nous restaurants amb el segell 
Jubany: el PIM PAM by FOC i el FOC at Sentosa Restaurant, un concepte de 
beach club. 
  
A més de la cuina del xef català, en els actes previstos per l’ACT també es 
podran degustar vins i caves catalans gentilesa de Torres i Codorniu. Tot això 
amb l’objectiu de promocionar el ric patrimoni enogastronòmic català, tot 
reivindicant la gastronomia com a element identitari de Catalunya i posicionant el 
nostre territori com a referent enogastronòmic als mercats internacionals. 
  
Sobre la ITB Àsia 
  
ITB Àsia és la fira professional de turisme principal pel mercat de viatges d'Àsia - 
Pacífic, que reuneix els líders de la indústria de viatges a la regió. Es convoca a 
expositors i compradors internacionals dels mercats del turisme de negocis, d’oci, 
de viatges corporatius i del que s’anomena també turisme d’alta gamma o de 
luxe. 
  
Avui dia, la ITB Àsia és el lloc de trobada més important per a la indústria de 
viatges per forjar noves aliances i consolidar la relació comercial amb els actors 
més importants de la regió. A l’edició de 2015, ITB Àsia va reunir un total de 760 
expositors i 880 compradors. 
  
També dins d’aquest marc professional, com ja s’ha esmentat, els Minyons de 
Terrassa actuaran davant d’uns 1.500 VIP hosted buyers (professionals del 
turisme convidats pels organitzadors d’aquesta fira) que està previst que participin 
a l’edició d’enguany. 
  
En la seva novena edició, ITB Àsia es durà a terme al Marina Bay Sands. 
Catalunya ha participat amb expositor propi en aquest esdeveniment en els últims 
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quatre anys, tenint en compte el gran potencial de creixement dels mercats 
turístics emissors d’Àsia – Pacífic a Catalunya en els propers anys. 
  
Acompanyen l’ACT com a coexpositors: Turisme de Barcelona, Montserrat, 
Bodegues Miguel Torres, La Roca Village i les agències de viatges receptives 
SOL-VIP Travel i Barcelona4Real. 
 

 

 

 

----------------------------------------------------------------- 

Segueix-nos a les xarxes a través del Saps Com?!: 
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Catalunya elabora un Pla de la Gastronomia  

de país per als propers anys 
 

 
• El Fòrum Gastronòmic de Barcelona ha acollit una jornada de treball 

que ha posat en comú les principals conclusions d’experts de 
diferents àmbits i els reptes de futur del Pla de la Gastronomia de 
Catalunya 
 

• El Pla de la Gastronomia és un dels eixos més importants de la 
designació de Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia 

 
	
La designació de Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia 2016 ha 
servit per posar en marxa el denominat Pla de la Gastronomia, un simposi 
intermitent que, a través de diverses sessions de treball, ha analitzat 
transversalment la gastronomia catalana i ha permès planificar el full de ruta a 
seguir en els propers anys. El dilluns 24 d’octubre, en el marc del Fòrum 
Gastronòmic de Barcelona, es va celebrar el “Pla de la Gastronomia a 
Catalunya. La gastronomia a debat”, una jornada de treball que va comptar 
amb els diferents portaveus que han liderat els nou àmbits de treball que 
conformen aquesta acció. En la sessió es van presentar les primeres 
conclusions i els reptes de futur del sector i es van recollir les opinions dels 
assistents, professionals del sector que van aportar noves idees per al debat. Tot 
amb l’objectiu final d’editar un llibre blanc de la gastronomia que serveixi com a 
guiatge per les accions que es duran a terme en els anys vinents. 
 
El Pla de la Gastronomia està impulsat pel Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació a través de Prodeca, coordinadament amb el 
Departament d’Empresa i Coneixement a través de l’Agència Catalana de 
Turisme. La participació d’experts de diversos sectors ha permès obtenir una 
visió compartida i permetrà també definir-ne les principals línies d’actuació 
futures, amb la finalitat de reforçar el potencial de tot el teixit productiu i de 
serveis que hi intervé.  
 
Les conclusions i principals reptes de les nou sessions de treball són:  
 
Gastronomia i Innovació 

• Calen respostes innovadores a les noves demandes dels consumidors.  
• S’han d’impulsar noves estratègies de cooperació i de transferència de 

coneixement per fomentar i acostar la innovació a la indústria alimentària. 
 

Gastronomia i Economia 
• La gastronomia és un sector econòmic transversal, del qual caldria fer una 

aproximació a la seva magnitud.  
• Cal millorar la col·laboració entre sectors i fomentar les xarxes 

interdisciplinàries per potenciar-ne el desenvolupament econòmic.  



 

• És necessari potenciar la gastronomia catalana com un sector d’activitat 
econòmica diferenciat.  

• S’ha d’avançar cap a una plena professionalització del sector. 
 
Gastronomia Comunicació  

• La nova etapa que enceta la gastronomia catalana requereix d’un relat 
que incorpori els nous agents de la gastronomia, el producte i el territori. 

• S’han d’identificar i implicar els actors de referència que participen en la 
gastronomia catalana.  

• Es necessita definir un criteri en la comunicació gastronòmica.  
• S’ha de potenciar la relació entre mitjans de comunicació i l’administració 

pública. 
 
Gastronomia i Formació  

• És necessària una nova aproximació integral a la formació superior en 
gastronomia (en el marc de l’EEES). 

• S’haurien de definir els continguts de la formació superior en gastronomia 
conjuntament. 

• S’ha de reforçar el coneixement gastronòmic en el conjunt de la societat.   
• Cal aprofitar les potencialitats de la recerca i investigació en gastronomia. 
• Definir espais de trobada i nous mecanismes de coordinació per la 

transferència del coneixement.  
 
Gastronomia i internacionalització 

• La gastronomia catalana no es percep com una realitat diferenciada des 
d'una perspectiva internacional, per això es necessita un relat definit per 
potenciar la seva internacionalització. 

• S’ha de millorar l’articulació dels diferents agents i iniciatives que 
intervenen en la projecció exterior de la gastronomia catalana.  

• Es proposa projectar la gastronomia catalana sota un segell o marca 
comuna que doni més força i comuniqui unitat. 

 
Gastronomia i Desenvolupament local-territorial 

• La sostenibilitat de les activitats productives és un element fonamental pel 
desenvolupament territorial. 

• Detectar i explorar els canals de comercialització més adients per arribar 
als consumidors.  

• La gastronomia catalana hauria de fer front al repte de garantir el relleu 
generacional dels petits productors i pagesia catalana. 

• S’han de definir noves mesures i instruments de suport als productors. 
 
Gastronomia i Turisme 

• S’ha de donar resposta al ‘gap’ existent entre expectatives i experiència 
gastronòmica dels turistes que ens visiten.  

• Per millorar l’experiència gastronòmica dels turistes seria necessari 
millorar el seu posicionament intern.  

• S’hauria d’articular un relat i una marca potent i única que ajudi a 
comunicar la gastronomia catalana als turistes.  

• Seria necessari potenciar l’oferta de productes gastronòmics i la seva 
comercialització.  



 

• Millorar la coordinació entre els diferents agents de l’entorn del turisme i la 
gastronomia.  

 
Gastronomia, Nutrició i Salut 

• No es pot garantir una alimentació sana i equilibrada sense un ecosistema 
de productors sostenible. 

• Catalunya necessita de tres grans elements per garantir una alimentació 
sana i equilibrada: 

o Unes matèries primeres saludables i de qualitat al territori.  
o El coneixement per transformar aquestes matèries en aliments 

sans i equilibrats.  
o Una bona gestió i criteri a l'hora de consumir aquests productes.  

• S’ha d’articular una estratègia comunicativa integral per donar resposta a 
aquesta manca de coneixements.  
 

Gastronomia, Identitat i Patrimoni 
• Cal establir uns criteris per identificar quins elements són susceptibles de 

convertir-se en patrimoni alimentari.  
• Quins són els objectius de posar en valor el patrimoni alimentari? 
• Són necessàries accions de valorització del patrimoni alimentari per fer 

sostenibles les activitats i la diversitat. 
• S’han de marcar unes estratègies per fer front a les diferents amenaces a 

les quals s'enfronta el patrimoni alimentari/gastronòmic. 
 
 
Els impulsors de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia fan una 
valoració molt positiva de les diferents sessions de treball que s'han organitzat a 
l’entorn del Pla de la Gastronomia en els darrers mesos. Tant és així, que no es 
descarta que les trobades tinguin continuïtat a partir de l’any vinent. 
 
La sessió “Pla de la Gastronomia a Catalunya. La gastronomia a debat” va 
comptar amb l’assistència de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, Hble. Sra. Meritxell Serret i Aleu; i de la Sra. Carme Ruscalleda, xef 
i ambaixadora de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016; així com de 
la comissària de Catalunya Regió europea de la Gastronomia, la periodista 
Carme Gasull.  
 
 
Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 
 
Catalunya va ser declarada Regió Europea de la Gastronomia 2016 després 
que els departaments d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i d’Empresa 
i Ocupació (DEMO), a través de l'Agència Catalana de Turisme, conjuntament 
amb entitats, agents i personalitats del país, n’impulsessin la candidatura i la 
presentessin. 
 
La Regió Europea de la Gastronomia és una iniciativa impulsada per una 
plataforma de regions europees i administrada per l’Institut Internacional de 
Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme (IGCAT), que compta amb el suport de les 
institucions europees. 



 

 
Aquest reconeixement té com a finalitat destacar i promoure aquelles regions 
d'Europa que contribueixen activament en la millora de la qualitat de vida dels 
ciutadans, fent valdre les diferents cultures alimentàries, l'educació per a la salut 
i la sostenibilitat, i la innovació gastronòmica. 
 
El distintiu Regió Europea de la Gastronomia situa Catalunya com una regió 
capdavantera a Europa en l’àmbit alimentari i turístic. La bona feina dels 
productors, restauradors, centres de recerca, escoles, mitjans de comunicació, 
entitats i xefs catalans, entre els quals es troba Carme Ruscalleda, ambaixadora 
del títol, ha fet d’aquesta gastronomia i dels productes alimentaris una referència 
internacional.  
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La Generalitat promociona la 
gastronomia pirinenca a través de les 
jornades Gastropirineus 
 

• Aquestes jornades professionals tindran lloc a La Seu 
d’Urgell del 13 al 15 de novembre. 

• L’Agència Catalana de Turisme (ACT) dóna suport a 
Gastropirineus a través del programa Pirineus, que té com 
a objectiu posar en valor la diversitat de l’oferta turística 
pirinenca i consolidar–la en els mercats emissors de 
proximitat. 

• Gastropirineus forma part dels actes de celebració de l’any 
de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016. 

Dimecres, 2 de novembre de 2016.– El director de l’Agència Catalana de Turisme 
(ACT), Xavier Espasa, ha presentat avui les jornades professionals 
Gastropirineus, que tindran lloc a La Seu d’Urgell, al recinte gòtic de Sant 
Domènec, del 13 al 15 de novembre. Espasa ha estat acompanyat per l’alcalde 
de La Seu d’Urgell, Albert Batalla, el director de Gastropirineus, Francesc López, i 
la comissària de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia, Carme Gasull. 
 
Emmarcades dins dels actes de celebració de Catalunya Regió Europea de la 
Gastronomia, Gastropirineus són unes jornades professionals que se celebren 
per primera vegada amb tres objectius: potenciar la gastronomia del Pirineu com 
a producte turístic; definir un catàleg de productes i plats del Pirineu; i crear la 
marca Cuina del Pirineu. Xavier Espasa ha declarat que “aquest esdeveniment 
representarà tota la gastronomia del Pirineu i és per aquesta raó que 
l’Agència Catalana de Turisme aposta per aquest tipus d’iniciatives, 
especialment aquest any que és l’Any de la Gastronomia i l’Enoturisme”. 
 
Gastropirineus està adreçat a tots els professionals relacionats amb la cuina i la 
gastronomia, com per exemple, cuiners, restauradors, elaboradors, productors, 
empreses de serveis enogastronòmics i institucions, entre d’altres. En aquest 
sentit, el director de Gastropirineus, Francesc López, ha destacat que “aquestes 
jornades donaran molta importància al producte, perquè cada territori 
sàpiga treballar amb els seus propis productes de proximitat i de 
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temporada, i a la cuina, perquè els cuiners del Pirineu vegin i aprenguin la 
manera diferent en com es cuina segons el territori i comarca”.  
 
Les jornades s’articulen a través de tres eixos: un congrés professional dedicat 
als productes agroalimentaris i a la cuina de muntanya; una mostra i degustació 
de productes; i sessions de cuina en directe a càrrec de reconeguts cuiners del 
Pirineu. L’Agència Catalana de Turisme participarà en el congrés amb una sessió 
al voltant del Programa Pirineus i de les experiències gastronòmiques.  
 
A més, el primer dia, tindrà lloc a l’hotel Castell de Ciutat un sopar elaborat pels 
cuiners de cinc restaurants del Pirineu amb estrelles Michelin: Les Cols, Ca 
l’Enric, Els Casals, la Fonda Xesc i l’Estany Clar. 
 
Aquestes jornades volen ser útils per estimular la innovació, promocionar la 
cultura alimentària, recopilar i difondre el coneixement de productors, elaboradors 
i cuiners, i millorar la competitivitat dels professionals i les empreses del sector 
enogastronòmic dels Pirineus. Albert Batalla, alcalde de La Seu, ha recordat que 
“Gastropirineus neix amb una vocació de llegat perquè cada any es pugui 
celebrar un esdeveniment d’aquestes característiques que potenciï la nostra 
gastronomia”. 
 
Les jornades Gastropirineus compten amb el suport del Departament d’Empresa i 
Coneixement a través de l’Agència Catalana de Turisme; el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; l’Institut per al Desenvolupament i 
la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA); el Conselh Generau d’Aran; el 
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida; el Patronat de Turisme Costa 
Brava Girona; la Diputació de Barcelona; Turisme de Barcelona; l’ajuntament de 
La Seu d’Urgell; el consell comarcal de l’Alt Urgell; el consell comarcal de l’Alta 
Ribagorça; el consell comarcal del Berguedà; el consell comarcal de la Cerdanya; 
el consell comarcal de la Garrotxa; el consell comarcal de Pallars Jussà; el 
consell comarcal del Pallars Sobirà; el consell comarcal del Ripollès, el consell 
comarcal del Solsonès; el campus d’Alimentació de la Universitat de Barcelona; la 
Fundació Alícia; i la Fundació de l’Institut Català de la Cuina i la Cultura 
Gastronòmica. 
 
Tota la informació de les jornades es pot trobar al web www.gastropirineus.com 
 

Apostant pels Pirineus 
 
L’Agència Catalana de Turisme dóna suport a les jornades Gastropirineus a 
través del Programa Pirineus, nascut al 2003, fruit d’un conveni de col·laboració 
entre la pròpia ACT, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt 
Pirineu i Aran (IDAPA), Turisme de Barcelona, i els Patronats de Turisme de la 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Empresa i Coneixement 
Gabinet de comunicació 

 

     Comunicat de premsa  
 
 

 
Gabinet de Comunicació  
Passeig de Gràcia, 105, 7a 
premsa.emo@gencat.cat 
Tel. 93 484 9351 / 93 484 9746 
 

3
 

Diputació de Lleida, Costa Brava Girona, Diputació de Barcelona, i el Conselh 
Generau d’Aran. 
 
Aquest programa posa en valor tota la diversitat de l’oferta turística dels Pirineus 
catalans. L’objectiu és consolidar el turisme de les comarques del Pirineu català 
en els mercats emissors de proximitat mitjançant una promoció específica, que ha 
de servir, entre altres mitjans, per desestacionalitzar la demanda. 
 
Espasa ha recordat que “enguany, el programa Pirineus ha decidit realitzar 
una forta aposta per aquesta marca turística, i ha doblat el pressupost per a 
la seva promoció, que ha passat dels 355.000 euros de l’any passat als 
710.000 d’aquest any. L’objectiu és donar més visibilitat a la marca Pirineus 
i dotar-la de més presència tant en el mercat domèstic, com en els mercats 
de proximitat, i altres mercats internacionals”. 
 
Tota la informació sobre el programa Pirineus es pot consultar al web 
www.visitpirineus.com. 
 

Un any dedicat a la Gastronomia 
 
Les jornades professionals Gastropirineus formen part dels actes de celebració 
de l’any de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016, una	   iniciativa	  
impulsada	   per	   una	   plataforma	   de	   regions	   europees	   i	   administrada	   per	   l’Institut	  
Internacional	   de	   Gastronomia,	   Cultura,	   Arts	   i	   Turisme	   (IGCAT).	   La	   comissària	   de	  
Catalunya	   Regió	   Europea	   de	   la	   Gastronomia,	   Carme	   Gasull,	   ha	   recordat	   que	  
“Gastropirineus	  és	  una	  acció	  que	  es	  basa	  en	  els	  mateixos	  valors	  que	  Catalunya	  
Regió	   Europea	   de	   la	   Gastronomia,	   que	   són	   promocionar	   i	   potenciar	   la	   cultura	  
gastronòmica	  del	  nostre	  país	  a	  través	  del	  trinomi	  cuina-territori-producte”. 
 
L’objectiu	   de	   Catalunya	   Regió	   Europea	   de	   la	   Gastronomia	   2016	   és	   promoure	   la	  
gastronomia	   catalana,	   el	   turisme	   gastronòmic	   i	   els	   productes	   agroalimentaris	  
catalans,	  com	  a	  sectors	  estratègics	  de	  Catalunya	  i	  elements	  essencials	  de	  la	  identitat	  
del	   país.	   Per	   fer-‐ho,	   la	   Generalitat	   de	   Catalunya	   ha	   organitzat	  més	   de	   150	   accions,	  
adreçades	   als	   mercats	   internacionals.	   Aquestes	   actuacions	   són	   impulsades	   pel	  
Departament	  d’Agricultura,	  Ramaderia,	  Pesca	  i	  Alimentació,	  mitjançant	  la	  Promotora	  
d'Exportacions	  Catalanes,	  SA	  (PRODECA),	  i	  el	  Departament	  d’Empresa	  i	  Coneixement,	  
mitjançant	   l’Agència	   Catalana	   de	   Turisme,	   i	   tenen	   la	   col·laboració	   de	   més	   de	   500	  
entitats	  adherides	  al	  projecte.	  	  
	  
El	   projecte	   compta	   a	   més	   amb	   l’inestimable	   suport	   de	   la	   xef	   Carme	   Ruscalleda	  
(Restaurant	  Sant	  Pau,	  3	  estrelles	  Michelin),	  que	  va	  acceptar	  el	  paper	  d’ambaixadora	  
del	  Catalunya	  Regió	  Europea	  de	  la	  Gastronomia	  2016. 
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Segueix-nos a les xarxes a través del Saps Com?!: 
A Twiter:  @sapscom  
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La Seu d’Urgell, del 13 al 15 de novembre del 2016 

Cloenda exitosa de la primera edició de Gastropirineus  

En total s’han celebrat una vintena de sessions en les que hi han participat trenta ponents, 
entre cuiners representants de nou comarques del Pirineu Català i deu experts de les 
diferents entitats i institucions que han donat suport al projecte. 

La primera gran acció, el Sopar de les Estelles dels Pirineus, que es va celebrar el diumenge al 
l’Hotel Castell de Ciutat, va aplegar més de 150 persones, en un sopar elaborat pel 
restaurant Les Cols d’Olot (2 estrelles Michelin), Ca l’Enric de La Vall de Bianya (1 estrella 
Michelin), Els Casals de Sagàs (1 estrella Michelin), la Fonda Xesc de Gombrèn (1 estrella 
Michelin), i el restaurant L’Estany Clar de Berga (1 estrella Michelin), amb la col·laboració 
del El Castell de Ciutat. 

A partir del dilluns, a la Sala Sant Domènec de La Seu d‘Urgell cuiners de diversos 
restaurants de totes les comarques dels Pirineus, van protagonitzat sessions de cuina en 
directe, presentant receptes i plats elaborats amb producte del territori, de proximitat, i 
temporada. En molts casos els professionals de la cuina, han presentat productes de qualitat 
excepcional, provinents de petits productors gairebé desconeguts de les seves respectives 
comarques.  

L’alt nivell dels ponents i cuiners i la magnifica posada en escena de totes les demostracions 
culinàries, van propiciar que les places de a Sala estesin sempre ocupades per un públic fidel 
amb ganes de gaudir i aprendre. 

Gastropirineus, ha estat la primera acció transversal concebuda per potenciar, promocionar 
i posar en valor la cuina i la gastronomia del Pirineu català.  

Durant aquest mes de Novembre, els restaurants de l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell, 
ofereixen un Menú Gastropirineus, en motiu d’aquet esdeveniment, per a que els visitants i 
participants puguin degustar plats propis de cuina tradicional de temporada d’aquesta zona, 
amfitriona de l’esdeveniment. 

 Us adjuntem el programa, i podeu trobar més informació a: 

www.gastropirineus.com 

 

 

 
Lluís Bofill   
Tel. 607 84 97 98  
info@gastropirineus.com      
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Catalunya premiada com a millor 
destinació de turisme esportiu del món a 
la World Travel Market 
 

• Enguany el mercat britànic ha demostrat un molt bon comportament 
amb uns índexs de creixement notables; segueix sent el segon 
mercat emissor de Catalunya en nombre de turistes i en despesa, 
amb 1,69 milions de visitants que han generat uns ingressos de prop 
de 1.373 milions d’euros entre gener i setembre de 2016. 
 

• En el marc de la declaració de Catalunya com a Regió Europea de la 
Gastronomia, l’Agència Catalana de Turisme (ACT) ha organitzat, de 
la mà del xef Jordi Cruz, un cóctel-sopar adreçat als sector turístic 
català i britànic, amb l’objectiu de posar en valor la gastronomia i 
l’enoturisme com a productes que atreuen un turisme de qualitat i 
ajuden a la desestacionalització. 
 

• L’ACT ha aprofitat la World Travel Market per presentar davant 
d’operadors turístics i mitjans de comunicació del Regne Unit el 
projecte europeu Wildsea Europe, que se centra en la construcció 
d’una Ruta Transnacional de turisme sostenible que connecti 
diferents destinacions europees del litoral. 

 
Dimarts, 8 de novembre de 2016- El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, el 
delegat del Govern de la Generalitat al Regne Unit, Sergi Marcén, el director general de 
Turisme, Octavi Bono, i el director de l’Agència Catalana de Turisme (ACT), Xavier 
Espasa, han encapçalat la delegació catalana formada per més d’una vintena 
d’empreses i institucions que participen a la 37ena edició de la World Travel Market 
(WTM), una de les fires turístiques més importants del món, que té lloc a Londres del 7 al 
9 de novembre. 
  
En el marc del Global Sport Tourism Summit que per primera s’ha celebrat a la WTM, 
Catalunya ha rebut el premi a la millor destinació de turisme esportiu del món. Stephen 
Roche, guanyador del Tour de France, del Giro d’Itàlia i Campió del Món en ciclisme, ha 
estat l’encarregat de lliurar el premi, i ha qualificat a Catalunya “com el millor lloc del 
món per practicar ciclisme” alhora que ha lloat la feina que s’està fent per promocionar 
el turisme esportiu. 
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Aquest guardó se suma al premi “Hall of Fame on Gastronomy, Tourism and Culture”, en 
la categoria de sector públic, que l’Agència Catalana de Turisme va rebre la setmana 
passada a Dublín (Irlanda), en el marc del Fòrum TouRRoir, i que va ser lliurat pel 
Ministre d’Exteriors d’Irlanda, Charles Flanagan, i la directora de TouRRoir, Margaret 
Jeffares. 
  
Octavi Bono, director general de Turisme, ha agraït aquest premis “que posen en valor 
la bona feina que es fa en matèria turística a Catalunya, no només des de les 
institucions públiques, sinó també des del sector privat”. 
  
Gastronomia i enoturisme, protagonistes de la presència catalana 
  
L’ACT assisteix a la World Travel Market amb un estand de 300m2 que promociona 
l’oferta de les nou marques turístiques catalanes i que compta amb la presència de més 
d’una vintena d’empreses i entitats del sector turístic català. Catalunya és reconeguda en 
el mercat britànic per ser una molt bona destinació de sol i platja, però a part d’aquest 
tipus d’oferta, l’Agència Catalana de Turisme assisteix a la fira per promocionar altres 
productes d’interès per aquest mercat com són el turisme cultural, el turisme de natura i 
l’oferta enogastronòmica catalana, entre d’altres. De fet, i atès que Catalunya ha estat 
nomenada Regió Europea de la Gastronomia 2016, la gastronomia i l’enoturisme són els 
grans protagonistes de la presència catalana a la fira, amb l’objectiu de promocionar una 
oferta que atregui un turisme de qualitat i desestacionalitzador. 
  
En aquest marc, l’ACT va organitzar ahir a la nit un cóctel-sopar adreçat al sector turístic 
català i del Regne Unit de la mà del xef Jordi Cruz i del seu equip del restaurant Àbac. 
Durant el sopar, el conseller Baiget va recordar que la designació de Catalunya com a 
Regió Europea de la Gastronomia “ha permès diversificar l'oferta" i potenciar "rutes i 
territoris encara per descobrir", més enllà de Barcelona. I va destacar l'aposta "pel 
producte local i de proximitat" en l'estratègia turística del 2016, basada en gran part en 
el patrimoni gastronòmic de Catalunya, el va definir "com una forma de cultura". 
  
De fet, el sopar va posar en valor els productes catalans, les receptes tradicionals i les 
arrels de la cuina catalana a través d’una degustació de tapes variades. A més, la sala va 
ser decorada amb parades d’alimentació, a imatge i semblança d’un mercat, per destacar 
el paper que té el producte de qualitat i proximitat en la cuina catalana. I és que cal 
recordar que la declaració de Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia es va 
aconseguir gràcies a posar en valor el trinomi cuina-territori-producte que defineix 
perfectament la gastronomia catalana. 
  
Wildsea Europe 
  
L’Agència Catalana de Turisme ha aprofitat la WTM per presentar el projecte europeu 
Wildsea Europe de la mà de la seva coordinadora, Júlia Vera Prieto. La presentació 
tindrà lloc avui, a les 15.00 hores, a l’estand de Catalunya, i està adreçada a operadors 
turístics i mitjans de comunicació del Regne Unit. 
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El projecte Wildsea Europe se centra en la construcció d’una Ruta Transnacional de 
turisme sostenible que connecti diferents destinacions europees del litoral. Es tracta de 
destinacions que ofereixen una rica biodiversitat marina, i en les quals es pot gaudir de 
manera responsable i sostenible d’esports aquàtics i d’activitats al litoral (busseig, 
snorkeling, caiac, senderisme, etc). Catalunya hi participa al costat d’altres regions 
europees del Regne Unit, d’Irlanda, d’Itàlia i de Croàcia. 
  
El projecte Wildsea Europe forma part d’un dels productes troncals que l’Agència 
Catalana de Turisme promociona, el turisme de natura, que suposa un valor afegit al 
turisme de sol i platja tradicional, i reforça el model de turisme sostenible i de qualitat que 
es potencia des de l’ACT. 
  
Catalunya, turisme responsable 
  
Per cinquè any consecutiu, en el marc de la fira, els impulsors de la iniciativa “Dia del 
turisme responsable” han atorgat a l’Agència Catalana de Turisme el distintiu WRTD 
(World Responsible Tourisme Day) que avala la tasca de Catalunya en la implementació 
i la promoció del turisme accessible/turisme per a tothom. 
  
Aquest distintiu cobra especial rellevància aquest any ja que a partir de la declaració de 
la Comissió Europea i de les Nacions Unides del 2017 com a Any del Turisme Sostenible 
per al Desenvolupament, l’ACT treballarà amb la sostenibilitat com a valor transversal del 
model turístic de Catalunya, potenciant un model de turisme ambientalment sostenible, 
socialment inclusiu i universalment accessible. 
  
De fet, l’Agència Catalana de Turisme treballa aquesta línia des de fa temps. L’any 2013 
va signar la “Declaració de Barcelona” després d’assistir la 7a Conferència de 
Destinacions de Turisme Responsable, i a partir d’aquest moment, va centrar esforços en 
projectar Catalunya com a destinació de turisme sostenible. El projecte més destacat en 
aquest camp, fins aquest moment, ha estat la certificació Biosphere Responsible Tourism 
per a Catalunya, expedida l’any 2015 per l’Instituto de Turismo Responsable, membre de 
l'Organització Mundial del Turisme (OMT) i adscrit al Consell Global de Turisme 
Sostenible (GSTC).  
  
Un mercat consolidat 
  
El Regne Unit segueix sent un mercat estratègic per a Catalunya, ja que es manté com el 
segon mercat emissor en nombre de turistes per darrera de França. Enguany, destaca el 
seu bon comportament amb un índex de creixement força notable. 
  
Entre els mesos de gener i setembre de 2016, han arribat a Catalunya 1,69 milions de 
turistes britànics, xifra que suposa un 5,9% més que en el mateix període de l’any 
anterior; aquests turistes han generat uns ingressos de 1.373 milions d’euros, un 9% més 
que en el mateix període de l’any anterior. A més és un mercat en creixement des del 
2011, tant pel que fa a nombre de turistes com pel que fa a la despesa. 
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Catalunya és una de les destinacions preferides dels turistes britànics per diversos 
motius: la bona relació qualitat-preu, un clima suau i favorable, platges excel·lents, un 
bon entorn natural i oferta complementària com la cultura i la gastronomia. 
  
El turista que visita Catalunya acostuma a ser una persona assalariada, d’entre 25 i 45 
anys, i amb estudis superiors. La majoria viatgen en parella (un 37,5%), tot i que també 
destaquen els turistes que venen sols (un 25%) o amb amics (un 14,8%). Cal recordar a 
més que el 60% dels turistes britànics que ens visiten repeteixen destinació, per tant és 
molt important la tasca de fidelització que es realitza des del sector turístic. 
  
L’estança mitjana dels turistes britànics a Catalunya és de 6 dies, tot i que la tendència 
és fer més vacances durant l’any però de menor durada. La majoria de turistes britànics 
(un 72,1%) s’allotja en hotels de 3 i 4 estrelles. Els habitatges de lloguer són la segona 
opció preferida (un 12,6%), seguit de les cases d’amics i familiars (un 10%) i dels 
càmpings (un 5,2%). El  93,8% de turistes britànics arriba per via aèria. 
  
El sol i platja segueix sent un dels productes estrelles per al mercat britànic, tot i que 
altres productes com el City Breaks o el turisme actiu i de natura –molt popular entre els 
joves- estan prenent protagonisme. També s’observa un creixement del turisme sènior o 
de viatges de curta durada per celebrar esdeveniments personals (aniversaris, reunions 
familiars, casaments, etc). 
  
Altres tendències que s’observen en el mercat britànic són els viatges multi-
generacionals, els viatgers que volen viure experiències com si fossin “locals”, els que 
volen aprofitar per aprendre alguna nova habilitat durant les vacances (pintar, cuinar, 
etc), i els que trien una destinació perquè apareix en un llibre, una pel·lícula, una sèrie, 
etc. 
  
Empreses i institucions a l’estand de l’Agència Catalana de Turisme 
  
La WTM reuneix unes 5.000 empreses i entitats expositores de prop de 200 països i rep 
la visita de més de 50.000 professionals de la indústria turística internacional. Els 
visitants que s’acostin a l’estand català (EU1800) trobaran l’oferta de les nou marques 
turístiques (Costa Brava, Costa Barcelona, Barcelona, Costa Daurada, Terres de l’Ebre, 
Catalunya Central, Terres de Lleida, Val d’Aran i Pirineus) i de les següents empreses i 
entitats: 
 
Entitats de promoció turística 
 

• Diputació de Barcelona 
• Patronat de Turisme Costa Brava Girona 
• Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona - Costa Daurada i Terres de 

l’Ebre 
• Turisme de Barcelona 
• Patronat Municipal de Turisme de Salou 
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Empreses/entitats 
 

• ACAVE 
• Across Spain DMC & Leisure Travel 
• Aqua Hotel 
• Avantgrup Coach & Car Services Barcelona 
• Cool Sport and Events 
• Derby Hotels Collection 
• Evenia Hotels / Evenia Travel Services 
• Hotel Duquesa de Cardona 
• Hotel Termes de Montbrió 
• HTOP Hotels 
• Itravex 
• Living Tours 
• Montserrat 
• Museu Nacional d’Art de Catalunya 
• Passion Events 
• Perla Tours 
• Sagalés 
• Sercotel 
• Serhs Tourism 
• Sport and Leisure Barcelona 
• UAB Campus 
• Viajes Olympia 

 
La proposta gastronòmica de Catalunya en aquesta edició de la WTM es completa amb 
les begudes ofertes per Codorníu i Torres. 
 
----------------------------------------------------------------- 

Segueix-nos a les xarxes a través del Saps Com?!: 
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El president de la Generalitat inaugurarà l’exposició el 21 de novembre, a les 
19 hores 
 
El Palau Robert dedica una exposició a El 
Celler de Can Roca amb motiu dels 30 anys 
 
Roda de premsa amb la presència dels germans Roca, el comissari i els 
patrocinadors  el mateix dia de la inauguració, a les 12 h 
 
 
El Palau Robert dedica una exposició al restaurant El Celler de Can Roca, del 22 
de novembre al 23 d’abril de 2017, per explicar el procés creatiu i la sòlida 
trajectòria del restaurant dels Germans Roca, que ha arribat a convertir-se en el 
millor del món. L’exposició dels trenta anys del restaurant coincideix amb l’Any de 
la Gastronomia i l’Enoturisme i la declaració de Catalunya  com a Regió Europea 
de la Gastronomia. 
 
“El Celler de Can Roca, de la Terra a la Lluna” és una mostra que organitza la 
Generalitat de Catalunya, amb el suport d’El Celler, en reconeixement al projecte 
del germans Roca com a referent gastronòmic internacional. Compta amb el 
patrocini de BBVA i el Patronat de Turisme de la Costa Brava Girona, el patrocini 
tecnològic de Samsung, i la col·laboració de l’Agència Catalana de Turisme i 
l’Institut Ramon Llull. 
 
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, presidirà l’acte inaugural el 21 
de novembre, a les 19 hores. També hi assistiran el director general de Difusió, 
Ignasi Genovès; els germans Roca, el comissari de l’exposició, Toni Massanés, i 
representants dels patrocinadors. 
 
La Lluna, concepte que apareix en el títol de l’exposició, representa un somni 
reeixit, després de 30 anys de recerca de l’excel·lència des de Taialà, un barri als 
afores de Girona. El Celler de Can Roca es va inaugurar el 1986, sota  l’impuls 
d’en Joan i Josep; en Jordi s’incorporava al projecte l’any 2000. El Celler va ser 
considerat  el 2013 i el 2015 el millor restaurant del món, segons la revista 
“Restaurant Magazine”. 
 
El relat expositiu es desenvolupa en sis àmbits: Memòria d’un bar, Formació, De 
la Terra a la Lluna, Calidoscopi, Experiència total i Memento Mori. 
 
 
 
 



	  
	  
	  
	  

L’ESCOLA	  UNIVERSITÀRIA	  D’HOTELERIA	  I	  TURISME	  DE	  SANT	  POL	  DE	  MAR	  HA	  
CELEBRAT	  EL	  PRIMER	  EUROPEAN	  YOUNG	  CHEF	  AWARD	  2016	  

	  	  
El	  guanyador	  de	  l’edició	  del	  concurs	  ha	  estat	  Stamatios	  Misomikes	  

	  
	  
Amb	  motiu	  del	  50è	  aniversari	  de	  l’Escola	  Universitària	  d’Hoteleria	  i	  Turisme	  de	  Sant	  Pol	  
de	  Mar,	  s’ha	  celebrat	  el	  primer	  concurs	  “European	  Young	  chef	  Award	  2016”	  
organitzat	  per	  l'Institut	  Internacional	  de	  Gastronomia,	  Cultura,	  Art	  i	  Turisme	  (IGCAT),	  la	  
Regió	  Europea	  de	  la	  Plataforma	  Gastronòmica	  i	  l'Escola	  Universitària	  d'Hoteleria	  i	  
Turisme	  de	  Sant	  Pol	  de	  Mar	  (EUHT	  StPol).	  
	  	  
El	  guanyador	  de	  l’edició	  ha	  estat	  el	  jove	  grec	  Stamatios	  Misomikes	  amb	  el	  plat	  Salas.	  
En	  segon	  lloc	  ha	  quedat	  l’holandès	  Jan	  van	  Hout	  i	  en	  tercer	  lloc	  l’italià	  Andrei	  Iosif	  
Micle.	  
	  	  
Es	  tracta	  d'una	  de	  les	  competicions	  amb	  més	  renom	  dins	  del	  món	  de	  la	  gastronomia.	  
Hi	  participen	  10	  joves	  cuiners	  europeus	  entre	  18	  i	  28	  anys,	  escollits	  per	  un	  jurat	  format	  
per	  reconeguts	  cuiners	  i	  membres	  de	  les	  institucions	  col·∙laboradores.	  El	  Premi	  
“European	  Young	  chef	  Award	  2016”	  té	  com	  a	  objectiu	  reforçar	  els	  vincles	  entre	  les	  
regions	  europees	  participants	  a	  través	  de	  joves	  xefs	  professionals,	  utilitzant	  la	  
promoció	  i	  innovació	  culinària	  amb	  la	  cuina	  tradicional	  i	  els	  productes	  locals.	  Les	  
regions	  participants	  són	  Catalunya,	  East	  Lombardy,	  Galway	  a	  l’Oest	  d’Irlanda,	  Aarhus-‐
Central	  Denmark	  Region,	  Riga-‐Gauja	  Region,	  Prekmurje,	  Noord-‐Brabant,	  Sibiu,	  Kuopio	  i	  
South	  Aegean.	  
	  	  
A	  l’acte	  han	  assistit	  Joan	  Roca,	  president	  del	  jurat,	  Ramon	  Serra,	  president	  de	  EUHT	  
StPOL,	  Dr.	  Jordi	  Teserras;	  coordinador	  del	  Cultural	  Tourism	  and	  the	  Postgrade	  Course	  
in	  Cooperation	  and	  International	  Cultural	  Management	  de	  la	  Universitat	  de	  Barcelona;	  
Dr.	  Diane	  Dodd,	  presidenta	  de	  IGCAT;	  Dra.	  Edith	  Szivas,	  tresorera	  de	  IGCAT	  i	  Caroline	  
Couret,	  directora	  de	  CreativeTourism	  Network	  i	  Barcelona	  CreativeTourism	  program.	  
Enguany,	  l’Escola	  Universitària	  d’Hoteleria	  i	  Turisme	  de	  Sant	  Pol	  de	  Mar	  és	  l’escenari	  
d’aquesta	  competició,	  una	  institució	  molt	  arrelada	  al	  món	  de	  la	  gastronomia	  i	  
l’hoteleria	  a	  Catalunya	  on	  cada	  any	  es	  formen	  alguns	  dels	  millors	  cuiners.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



Sobre	  EUHT	  StPol	  

Es	  tracta	  d'un	  Hotel-‐Escola,	  fundat	  l'any	  1966.	  Va	  ser	  el	  primer	  centre	  de	  formació	  
superior	  especialitzat	  en	  direcció	  hotelera,	  també	  toca	  especialitats	  com	  la	  
gastronomia	  o	  el	  turisme.	  Es	  caracteritza	  per	  una	  metodologia	  d'ensenyament	  clara,	  
combinant	  la	  teoria	  amb	  la	  pràctica.	  EUHT	  StPol	  està	  situat	  a	  Sant	  Pol	  de	  Mar	  a	  la	  
Carretera	  Nacional	  II,	  Km	  664,08395.	  
	  	  
Sobre	  European	  Young	  Chef	  Awards	  	  
	  	  
És	  un	  concurs	  culinari	  organitzat	  per	  l'Institut	  Internacional	  de	  Gastronomia,	  Cultura,	  
Art	  i	  Turisme	  (IGCAT),	  la	  Regió	  Europea	  de	  la	  Plataforma	  Gastronòmica	  i	  l'Escola	  
Universitària	  d'Hoteleria	  i	  Turisme	  de	  Sant	  Pol	  de	  Mar	  (EUHT	  StPol).	  En	  aquesta	  
competició	  participen	  xefs	  entre	  18	  i	  28	  anys,	  de	  diferents	  regions	  europees	  i	  té	  com	  a	  
objectiu	  reforçar	  vincles	  entre	  les	  regions	  europees	  a	  través	  de	  la	  cuina	  
i	  productes	  locals.	  
	  
	  
Per	  a	  més	  informació	  de	  premsa:	  
INTERPROFIT	  
Lluïsa	  Barrera	  /	  Patricia	  Mas	  
lluisa.barrera@interprofit.es	  /	  patricia.mas@interprofit.es	  
Tl.:	  93	  467	  02	  32	  
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Parabere Forum abordarà el repte de la 
sostenibilitat en el món de la 
gastronomia i l’alimentació  

 

 L’esdeveniment se celebrarà per primera vegada a Catalunya el 5 i 6 
de març al Paranimf de la Universitat de Barcelona, i reunirà 300 
participants així com ponents internacionals relacionats amb el món 
de la gastronomia, l’agricultura, l’alimentació, els mitjans de 
comunicació i la societat civil. 
 

Dijous, 2 de febrer de 2017.- El director de màrqueting estratègic de l’Agència 
Catalana de Turisme (ACT), Jordi Secall, ha presentat avui el Parabere Forum, 
que se celebrarà per primera vegada a Catalunya els propers 5 i 6 de març, al 
Paranimf de la Universitat de Barcelona. L’han acompanyat Maria Canabal, 
presidenta del Parabere Forum, i Fina Puigdevall, xef del restaurant Les Cols 
(Olot) i ambaixadora de l’esdeveniment. 

Parabere Forum és una plataforma internacional independent que dona veu a les 
dones vinculades al món gastronòmic i de l’alimentació. El seu objectiu és millorar 
el món de la gastronomia, l’alimentació, la nutrició i l’agricultura mitjançant la 
participació i el debat de líders empresarials, polítics, acadèmics i de la societat 
civil. 

El Parabere Forum s’emmarca dins de les accions de Catalunya Regió Europea 
de la Gastronomia 2016 i de la celebració del 2017 com a l’Any del Turisme 
Sostenible per al Desenvolupament, ja que sota el títol “Redefining Sustanibility”, 
abordarà el tema de quins són els reptes i les oportunitats de la sostenibilitat en el 
món de la gastronomia i la indústria alimentària. En aquest sentit, Maria Canabal 
ha explicat que “la sostenibilitat és la paraula del segle XXI i des del Parabere 
Forum ens semblava important redefinir quin és el paper de la sostenibilitat 
en la gastronomia”. 

Jordi Secall, director de màrqueting de l’ACT, ha volgut destacar que “es va fer 
tot el possible per tal que aquest fòrum es realitzés a Catalunya perquè ens 
ajuda a explicar la singularitat d’aquest país a través del trinomi cuina-
territori-producte, perquè tracta de manera impecable temes de molt interès 
per reflexionar sobre el sector de la gastronomia amb ponents de renom 
que donen una visió innovadora, i perquè és molt important que es posi en 
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valor el paper de la dona en la gastronomia ja que a Catalunya comptem 
amb moltes dones que fan una tasca molt significativa en aquest àmbit”. 

L’esdeveniment reunirà uns 300 participants, i comptarà amb ponents 
internacionals relacionats amb el món de la gastronomia, l’agricultura i 
l’alimentació, així com representants dels mitjans de comunicació i de la societat 
civil. Alguns dels ponents confirmats per a l’edició de Barcelona són: 

 Dra. Afton Halloran, Universitat de Copenhaguen (Dinamarca)  
 Ainhoa Ormazabal, BCC (Espanya) 
 Xef Ana Ros, Hisa Franko (Eslovènia) 
 Xef Antonia Klugmann, L’Argine a Vencò (Itàlia) 
 Carina Soto, Restaurant du Palais Tokyo (França) 
 Célia Tunc, Collège Culinaire de France (França) 
 Dra. Cristina Franchini, Nacions Unides   
 Xef Dominique Crenn, Atelier Crenn (Estats Units) 
 Fia Gulliksson, CrEATive (Suècia) 
 Xef Fina Puigdevall, Les Cols (Catalunya) 
 Heidi Bjerkan, Credo (Noruega) 
 Xef Jess Murphy, Kai (Irlanda) 
 Xef Joan Roca, El Celler de Can Roca (Catalunya) 
 Xef Joshna Maharaj, activista nutricional (Canadà) 
 Kimberly Jung, Rumi Spice (Estats Units) 
 Xef Margot Janse, Le Quartier Français (Sud-Àfrica) 
 Chef Mehmet Gurs, Mikla (Turquia) 
 Mette Helbaek, Stedsans (Dinamarca) 
 Xef Nani Moré, Associació Catalana de Menjadors Ecològics (Catalunya) 
 Nicki Kopcke & Roberta Siao, Mazi Mas (Regne Unit) 
 Xef Roberta Sudbrack, Roberta Sudbrack (Brasil) 
 Sara Perez, Celler Mas Martinet (Catalunya) 
 Samantha Aquim, Chocolate Q (Brasil)  
 Xef Titti Qvarnström, Bloom in the Park (Suècia) 
 Vérane Frediane, Film Producer (Regne Unit) 

Les sessions tractaran tot tipus de temes, des de quin és el paper dels xefs en el 
segle XXI fins com la qualitat pot esdevenir una eina per millorar la sostenibilitat i 
la interacció entre restaurants i productors. També hi haurà un debat sobre les 
dones-xef i es projectarà el documental The Goddesses of Food, sobre dones 
relacionades amb el món de la gastronomia i l’alimentació (xefs, sommeliers, 
emprenedores, etc.) que estan canviant el món. El congrés el tancarà Joan Roca, 
xef de El Celler de Can Roca, amb la seva ponència “Cuinar amb consciència”.  
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Aquesta és la tercera edició del Parabere Forum. El 2015 es va celebrar a Bilbao 
(Espanya) sota el títol “Inspiration”, mentre que l’any passat va tenir lloc a Bari 
(Itàlia) amb el tema “Entrepreneurship”. 

Per a més informació:  http://www.parabereforum.com 

----------------------------------------------------------------- 

Segueix-nos a les xarxes: 
 
A Twitter:  @empresacat 

A Facebook: @empresacat 

Al canal de Youtube: Empresacat 

mailto:premsa.emc@gencat.cat
http://www.parabereforum.com/
https://twitter.com/empresacat
https://www.facebook.com/empresacat
https://www.youtube.com/user/sapscom


	

	
Catalunya	cedeix	el	títol	de	‘Regió	Europea	de	la	Gastronomia’	a		

East	Lombardy,	Riga-Gauja	i	Aarhus-Central	Denmark	
	

La	cloenda	oficial	a	Catalunya	tindrà	lloc	el	pròxim	24	d’abril	a	Barcelona	

Barcelona,	6	de	febrer	de	2017.	–	 	La	ciutat	d'Atenes	va	ser	 l'escenari	els	passats	dies	24	 i	25	de	
gener	del	traspàs	de	la	distinció	Regió	Europea	de	la	Gastronomia	de	Catalunya	i	Minho	(Portugal)	
a	les	regions	d'East	Lombardy	(Itàlia),	Riga-Gauja	(Letònia)	 i	Aarhus-Central	Denmark	(Dinamarca),	
ambaixadores	del	títol	durant	2017.		

A	 l’acte	 van	 assistir-hi	 algunes	 de	 les	 personalitats	 més	 destacades	 del	 país	 com	 la	Ministra	 de	
Turisme,	 Elena	 Kountoura,	 o	 el	 governador	 de	 South	 Egean,	 George	 Hatzimarkos,	 així	 com	
representants	de	la	DG	Growth	de	la	Comissió	Europea,	que	van	manifestar	el	suport	a	la	iniciativa.	

Així	 mateix,	 la	 capital	 grega	 va	 acollir	 la	 cerimònia	 de	 lliurament	 dels	 títols	 del	 2019	 a	 Sibiu	
(Romania)	i	South	Aegean	(Grècia),	amfitrions	de	la	mateixa.	Cal	recordar	que	durant	el	2018	el	títol	
l’ostentaran	la	Regió	de	Nord	Brabant	(Països	Baixos)	i	Galway	(Irlanda).	

Cloenda	oficial	del	títol	a	Catalunya	

Pel	 que	 fa	 a	 l'acte	 oficial	 de	 tancament	 de	Catalunya	Regió	 Europea	de	 la	Gastronomia,	 aquest	
tindrà	lloc	el	24	d'abril	de	2017,	l'endemà	de	la	Diada	de	Sant	Jordi,	i	coincidirà	amb	la	cloenda	de	
l’Any	de	la	Gastronomia	i	l’Enoturisme	així	com	de	l'exposició	“De	la	Terra	a	la	Lluna”,	l'homenatge	
als	30	anys	de	trajectòria	del	Celler	de	Can	Roca.	La	cerimònia,	que	tindrà	com	a	escenari	els	Jardins	
del	Palau	Robert	de	Barcelona,	es	realitzarà	amb	la	col·laboració	de	 la	revista	Enderrock	 i	 reunirà	
músics	i	cuiners	catalans	com	a	protagonistes	destacats.	

Menús	Som	Gastronomia	

D’altra	 banda,	 xefs	 i	 restauradors	 del	 país	 continuen	 sumant-se	 a	 la	 campanya	 Menú	 Som	
Gastronomia,	adreçadada	als	restaurants	catalans.	Els	menús	han	de	respondre	al	repte	de	la	Regió	
Europea	de	la	Gastronomia:	de	temporada	i	adaptat	a	les	estacions,	amb	productes	de	proximitat-
quilòmetre	 zero	 i	 basats	 en	 la	 cuina	 del	 territori.	 Les	 diferents	 propostes	 es	 continuaran	
promocionant	 a	 través	 dels	 canals	 de	 Som	Gastronomia	 (web	 i	 xarxes	 socials)	 fins	 a	 la	 cloenda	
oficial	de	la	distinció.	

	
Més	informació:	
Catalunya	Regió	Europea	de	la	Gastronomia	2016	
Isabel	Acevedo	-	Comunicació	i	XXSS	
catalonia@europeanregionofgastronomy.org	
@SomGastronomia	#SomGastronomia	www.somgastronomia.cat	
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CATALUNYA, REGIÓ EUROPEA DE LA GASTRONOMIA 2016 

Catalunya ha estat guardonada Regió Europea de la Gastronomia 2016, 
un reconeixement que demostra la qualitat del seu patrimoni agroalimentari i 
turístic i simbolitza l’excel·lència dels seus productes, de la seva cuina i de les 
seves tradicions. 

El distintiu Regió Europea de la Gastronomia situa Catalunya com a una 
regió capdavantera a Europa en l’àmbit alimentari i turístic. La bona feina dels 
productors, restauradors, centres de recerca, escoles, mitjans de comunicació, 
entitats i xefs catalans, entre els quals es troba Carme Ruscalleda, ambaixadora 
de la distinció, ha fet d’aquesta gastronomia i dels productes alimentaris una 
referència internacional.  

 

Història 

La gastronomia és, a Catalunya, un sector estratègic que presenta un 20% del 
PIB, genera 50.000 milions d’euros i ocupa a més de 500.000 persones. Amb 
l’orgull de comptar amb una herència cultural d’alçada i l’objectiu de 
promoure els seus productes alimentaris i la seva gastronomia com 
elements essencials de la identitat del país, així com agents clau en la 
promoció turística, Catalunya va assolir el repte d’optar al títol de Regió 
Europea de la Gastronomia. 

Aquest és un projecte pioner a Europa que pretén estimular, recopilar i difondre 
el coneixement per contribuir a una millor qualitat de vida a les regions 
europees mitjançant la promoció de les cultures alimentàries i l’estímul de la 
innovació gastronòmica. 

Per optar al títol, Catalunya va presentar una candidatura basada en tres eixos 
vertebradors, producte, territori i cuina, trets diferenciadors de la seva 
identitat, posicionant el seu producte agroalimentari local com a exponent 
singular del territori i base d’una cuina que aporta un accent particular a la 
cultura. Així, el 2 de juliol del 2015, Catalunya va rebre oficialment el títol de la 
Regió Europea de la Gastronomia, juntament amb el Miño. 

Els principals impulsors d’aquest pla són el Comitè Directiu, liderat per la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departaments d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), i d’Empresa i Coneixement, a través de 
l’Agència Catalana de Turisme (ACT); el Comitè General, integrat pels diferents 
agents relacionats amb la gastronomia a Catalunya; i una Taula d’Experts, òrgan 
consultiu i d’acompanyament integrat per personatges destacats dels diferents 
sectors de la gastronomia, com són la indústria, la universitat, els mitjans de 
comunicació o l’empresa. 
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En aquest sentit, el passat 22 de març, el Govern de la Generalitat acordava 
donar ple suport a les actuacions de promoció de la gastronomia catalana en el 
marc de la celebració de l’any de Catalunya com a Regió Europea de la 
Gastronomia 2016 i instava als organismes i departaments de l’Administració de 
la Generalitat afectats a desplegar totes aquelles actuacions concretes que els 
corresponen, així com també, aquells que són competents en la difusió del 
projecte entre la ciutadania. 

El Saló Internacional de l’Alimentació i Begudes, Alimentaria 2016, ha estat 
l’escenari escollit per presentar oficialment les actuacions de Catalunya Regió 
Europea de la Gastronomia 2016. L’acte de presentació ha comptat amb la 
presència dels consellers d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i 
d’Empresa i Coneixement, l’ambaixadora i la comissària del projecte, qui ha 
explicat les actuacions que s’estan duent a terme al llarg d’aquest any. 
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EUROPEAN REGION OF GASTRONOMY 

La Regió Europea de la Gastronomia és una iniciativa impulsada per 
una plataforma de regions europees i administrada per l’Institut 
Internacional de Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme (IGCAT). 
Aquest títol s'atorga a dos o tres regions de la xarxa cada any, les quals, 
conjuntament o per separat, desenvolupen un sòlid programa d'esdeveniments i 
col·laboracions que ajuda a les regions a assolir visibilitat, viabilitat, cohesió 
social i sostenibilitat.  

La distinció té com a objectiu contribuir a una millor qualitat de vida en les 
regions europees, destacar les diferents cultures alimentàries, estendre 
l’educació per a una millor salut i sostenibilitat, i fomentar la innovació 
gastronòmica. Uns objectius que s’assoleixen a partir de diverses activitats i 
esdeveniments i mitjançant una plataforma d’intercanvi de coneixements amb 
el suport de les institucions europees, coordinades per un organisme 
independent que ajuda a recopilar i difondre el coneixement que es genera 
mitjançant l’activitat de les regions participants. 

Aquest organisme de coordinació i administració és l’IGCAT (Institut de la 
Gastronomia Internacional, Cultura, Arts i Turisme), una associació d’experts 
en l’àmbit de la gastronomia, la cultura, les arts, el turisme i altres sectors 
relacionats que treballa pel desenvolupament progressiu i adequat d’aquests 
àmbits.   

Catalunya Regió Europea de la Gastronomia té molt present també el 
propòsit de compartir coneixements i intercanviar experiències amb la resta de 
participants de la plataforma European Regions of Gastronomy. 
Catalunya, com a pionera del títol, és un referent i té la missió de transmetre 
tots els seus coneixements a les futures regions. 
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SOM TERRA, SOM MAR, SOM GASTRONOMIA 

Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 és un projecte viu i 
amb vocació inclusiva, que compta amb entitats, agents i persones del país que 
treballen per promoure la gastronomia catalana. Basat en el trinomi de 
producte, territori i cuina, eix vertebrador i diferenciador que ha permès a 
Catalunya aconseguir aquest distintiu, el seu objectiu és fer esdevenir la 
gastronomia un element identitari que permeti la diferenciació i singularització 
del territori. Així va sorgir l’eslògan “Som terra, som mar, som 
gastronomia”, un resum de la nostra identitat. 

Aquest objectiu essencial queda reflectit en totes les accions que s’estan duent a 
terme durant l’any 2016 en el marc del projecte, deixant l’empremta de 
“producte, territori i cuina” a cadascuna d’elles. La vitalitat del trinomi queda 
reflectida en un amplíssim i divers teixit d’iniciatives, com produccions i 
elaboracions agroalimentàries de qualitat, fires i mercats, rutes i experiències 
turístiques, festes i campanyes gastronòmiques, col·lectius de cuina, gremis, 
centres de recerca i formació, equipaments, organitzacions professionals, i 
d’altres.  

D’aquesta manera es reforça la identitat catalana com a territori ric en 
gastronomia, paisatge i innovació creativa, afavorint conseqüentment una major 
visibilitat de Catalunya a Europa i al món. 

 
ACCIONS PREVISTES 

Per assolir els objectius anteriorment destacats, Catalunya Regió Europea 
de la Gastronomia 2016 es concreta en una sèrie d’accions, que s’estan duent 
a terme durant el present any, dividides en dos sectors: l’agroalimentari i el 
turístic. 

En referència al sector agroalimentari destaquen les següents activitats 
organitzades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació (DARP): 

 

Pla de la Gastronomia Catalana 

La organització d’un simposi, dividit en diferents sessions, donarà com a 
resultat l’anàlisi i la planificació de la gastronomia del nostre país. Per tal 
d’elaborar el Pla de la Gastronomia Catalana s’han establert els següents àmbits 
de treball:  

La gastronomia, radiografia d’un sector econòmic estratègic a Catalunya; 
Gastronomia i patrimoni (identitat) a Catalunya; La gastronomia com a element 
vertebrador del territori i de desenvolupament sostenible i vinculat al sector 
turístic; Gastronomia i salut: com fer perquè tothom mengi millor; 
Gastronomia, formació i innovació; La projecció de la Gastronomia; i Aliances 
estratègiques d'àmbit internacional. 
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Aquest pla s’està realitzant amb la col·laboració de diferents experts i persones 
referents a cada àmbit, els quals establiran l’estat de l’art i les fites que es poden 
assolir, així com el full de ruta per aconseguir els resultats que, posteriorment, 
es recolliran en un document que es farà públic en el marc del Fòrum 
Gastronòmic Barcelona’16.   

Les dues primeres sessions del simposi, Gastronomia, formació i innovació i La 
gastronomia, radiografia d’un sector econòmic estratègic a Catalunya, s’han 
celebrat lloc en el marc del saló Alimentaria 2016 de la mà d’experts de la 
Universitat de Lleida (UdL) i de l’Escola Superior d’Administració i Direcció 
d’Empreses (ESADE). 

 

Jornades de networking 

Les jornades de networking fomentaran el coneixement i permetran permeten 
l’establiment de vincles comercials entre productors alimentaris catalans (amb 
distintius de qualitat diferenciada, de proximitat, etc.) i les empreses de 
l’hoteleria, la restauració i la distribució.  

S’organitzaran diferents trobades empresarials en les quals es posarà en valor la 
riquesa del patrimoni gastronòmic català i dels productes locals perquè 
s’incorporin en els menús dels diferents establiments. Es preveu una trobada de 
referència, pels productes amb segell de proximitat i, per a la resta, una trobada, 
com a mínim, per a cada demarcació territorial. 

 

Fires locals i internacionals 

Amb l’objectiu de promoure el coneixement, el consum i la comercialització de 
productes agroalimentaris catalans de qualitat i proximitat, es fomentarà s’està 
fomentant la participació a diverses fires locals i internacionals 
agroalimentàries. 

 

Alimentaria 2016 

En el transcurs del Saló Internacional de l’Alimentació i Begudes, Alimentaria 
2016, el DARP ha coordinat diferents actuacions i demostracions culinàries 
organitzades per entitats o organitzacions relacionades amb el producte català 
de qualitat en un estand ubicat a l’espai The Alimentaria Experience. A destacar 
el showcooking Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016  ‘Gamba de 
Palamós, un tast de sostenibilitat’, celebrat el 26 abril. 

A l’estand també s’ha destinat un espai a les regions europees que formen part 
de la plataforma on s’ha proporcionat informació d’aquestes i s’han projectat 
vídeos de les seves zones i productes.  

 

 



	  

 - 8 -	  

Fira ÀPAT 

Del 8 al 10 d’octubre, el Recinte Cúpula Events del Centre Comercial Arenas de 
Barcelona acollirà la Fira ÀPAT, la Fira Professional dels Aliments Catalans, on 
els productors i elaboradors catalans presentaran els seus productes a botigues, 
restaurants, hotels, vinoteques, distribuïdors i consumidors finals. 

Així mateix, el DARP participa en l’edició de la revista bianual ‘Aliments a 
Catalunya’, orientada a restaurants i botigues d’alimentació, i en el receptari 
electrònic ‘Cuina’ un ÀPAT! on els participants a la Fira ÀPAT poden incloure 
les seves referències de producte. 

 

Altres fires internacionals 

- Fruit Logistica. Berlin (Alemanya) 3-5 febrer  
- Biofach. Nuremberg (Alemanya) 10-13 febrer  
- Gulfood. Dubai (Emirats Àrabs) 21-25 febrer  
- Foodex. Tòquio (Japó) 8-11 març  
- Prowein. Düsseldorf (Alemanya) 13-16 març  
- ProWine Asia. Singapur 12-15 abril  
- Seafood. Brussel•les (Bèlgica) 19-21 abril  
- Sial China. Shangai (Xina) 4-6 maig  
- Sial París. (França) 16-20 octubre  
- Fruit Attraction. (Madrid) 26-28 octubre  

 

Actuacions B2B  

- Sector vi i gourmet New York, Washington DC (USA). Primera setmana 
de febrer  

- Seoul (Corea). Maig  
- Fruit Business Forum - Sector fruita i horta B2B amb importadors de 

mercats tercers a Barcelona.  
- Amèrica Central - 7 a 11 de març, Multiproducte  B2B amb importadors 

de Costa Rica, Guatemala, Panamà i República Dominicana.   
- Meat Business Forum  
- Econetworking  

 
Pla de contractació pública alimentària 

Una altra acció prevista dins del projecte és l’establiment d’un Pla de 
contractació pública alimentària que, segons l’acord de govern del passat mes de 
juny, insta a incorporar clàusules específiques en la contractació 
agroalimentària de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic 
perquè afavoreixin els productes de qualitat i de proximitat. Concretament, 
aquestes clàusules són per promoure una alimentació saludable i de qualitat, 
obtinguda amb processos respectuosos amb el medi ambient, que afavoreixin 
l’equilibri territorial i potenciïn la cuina com a senyal d’identitat cultural.  
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Així es destacarà la rellevància estratègica d’aquest sector en el país per la seva 
funció econòmica, per la contribució que fa a l’equilibri del territori i la 
preservació del paisatge i del medi ambient. L’acord dóna compliment al 
mandat del Parlament del Catalunya i al compromís del Govern de preservar el 
paper clau de la contractació pública per afavorir objectius socials d’interès 
general. 

 
L’any 2016 es farà la presentació pública del Pla a tots els Departaments i agents 
vinculats per impulsar el seu desenvolupament i aplicació. 
 

I Concurs Internacional de Xefs Joves: European Young Chef Award 
2016 

Una activitat que comptarà amb la participació de les regions sòcies de la 
plataforma European Region of Gastronomy, serà el I Concurs Internacional de 
Xefs Joves: European Young Chef Award 2016, que se celebrarà el 14 de 
novembre. L’esdeveniment coincidirà amb el 50è aniversari de l’Escola 
Universitària de Turisme de Sant Pol de Mar i dels 30 anys ininterromputs del 
Concurs de Cuina Jove de Catalunya. 

 
Workshops de noves tecnologies i gastronomia 

A nivell de territori, s’estan organitzant Workshops de noves tecnologies i 
gastronomia, jornades teòriques i pràctiques sobre com difondre el patrimoni 
alimentari i gastronòmic per dinamitzar l’economia local mitjançant les noves 
tecnologies. L’objectiu d’aquesta acció és donar a conèixer determinades eines 
com la viquipèdia, les xarxes socials i/o les diferents aplicacions mòbils a 
consumidors finals. 

 
Projecte EUReGa! 

Per tal d’introduïr els joves a la cuina, Catalunya, conjuntament amb les regions 
Midtjylland (Dinamarca), Hertogenbosch (Holanda), Riga (Letònia), Sibiu 
(Romania), Bergamo-Lombardy (Itàlia) i Alto Minho (Portugal), ha tramitat la 
sol·licitud al programa europeu Interregional pel projecte EUReGa! 

EUReGa! (Regions d'Europa de Gastronomia) té com a objectiu promoure la 
riquesa i diversitat gastronòmica europea, com a patrimoni únic i alhora 
generador de riquesa per aquestes regions i pel conjunt de la Unió Europea. El 
projecte proposa implementar accions de millora en aquest àmbit en les set 
regions participants i establir sinergies entre elles, per tal de generar un impacte 
positiu a mig i llarg termini, encaminat a preservar i promoure el patrimoni 
gastronòmic com a element de riquesa i de qualitat pel conjunt de la ciutadania. 
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L’actuació prevista per Catalunya en el marc d’EUReGa! és la d’incidir en els 
joves a que coneguin el benefici que els suposa l’hàbit de cuinar i l’adquireixin 
com a patró d’estil de vida. El projecte es durà a terme amb la participació de 
diferents agents experts i coneixedors dels temes alimentaris, tals com 
professors d’universitats, nutricionistes, productors, aplicant la recerca i la 
innovació en aquest camp. 

 
Premi al Jove Artesà, Premi a la Innovació Tecnològica Alimentària i 
RuralApps 

A més a més, s’organitzaran una sèrie de premis. En primer lloc, El Premi al 
Jove Artesà Alimentari Innovador, que pretén guardonar l'esforç dels joves 
artesans alimentaris en la recuperació, innovació, diversificació i disseny de 
productes artesans. Aquest premi té la finalitat de fomentar actuacions com la 
recerca i el desenvolupament de nous productes artesans alimentaris, la 
incorporació de noves tècniques en l'elaboració dels productes artesans 
alimentaris, la millora de la imatge dels productes, i la implantació de noves vies 
de comercialització dels productes artesans elaborats. 

En segon lloc, el Premi a la Innovació Tecnològica Alimentària neix amb 
l’objectiu de distingir les empreses agràries de les agroindústries i de donar 
reconeixement a aquells joves emprenedors i amb esperit innovador que hagin 
incorporat noves tecnologies, processos que assoleixin millores rellevants en la 
competitivitat, en la preservació del medi ambient i en les bones pràctiques que 
garanteixin la qualitat i la seguretat de les produccions.  

L’últim premi, el RuralApps, que consisteix en distingir les empreses que 
contribueixin a la millora del sector agrari, alimentari o rural amb el 
desenvolupat d’aplicacions mòbils. Aquest premi contempla les modalitats 
Ruralapps-ciutadania i Ruralapps-professional. 

 
Pla Anual de Transferència Tecnològica 

El Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT 2016) és un instrument que el 
DARP coordina, participat per un gran nombre d’agents sectorials i territorials, 
per tal d’oferir al sector agrícola, ramader, agroindustrial, forestal i del món 
rural català, una oferta única i de referència pel que fa a actuacions de 
transferència de coneixements. Les línies estratègiques de treball (que es 
materialitzaran en més de 1.000 actuacions distribuïdes per tot el territori de 
Catalunya) per al 2016 inclouen: Política agrària comuna, Gestió eficient del 
binomi aigua-energia, Gestió i aprofitament sostenible dels recursos naturals i 
forestals, Innovació agroalimentària, Qualitat i seguretat a la cadena 
alimentària, Tractaments de les dejeccions ramaderes a l’explotació, i 
Valorització dels productes alimentaris locals com a exponents del territori i 
base de la gastronomia.  
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Festa de la Nutrició i la Gastronomia 

El passat 20 de març, i en el marc de l’exposició “Nutrició, impuls vital”, 
exposada en el Museu de Ciències Naturals de Barcelona durant el maig de 
2016, es va organitzar la Festa&Teca, Festa de la Gastronomia i l'Alimentació 
Saludable, una activitat popular per fer arribar a la ciutadania els valors de la 
cultura gastronòmica catalana i posant en relleu la importància de la nutrició, 
l'alimentació i els estils de vida saludables amb vista a la millora de la qualitat 
de vida de les persones.  

 

Pla de consum de fruita a les escoles 

Contribuir a promoure els hàbits alimentaris saludables entre la població 
infantil, associar-los a la dieta mediterrània i contribuir a reduir els nivells 
d’obesitat infantil. El Pla de consum de fruites i verdures a les escoles forma part 
de l’estratègia de la Unió Europea per invertir la tendència a la disminució del 
consum de fruites i hortalisses i incidir en els nens i nenes per tal que 
adquireixin hàbits de consum saludables. Dins  del programa s’ofereixen 
mensualment, de forma gratuïta, tres peces de fruites i hortalisses fresques, per 
al consum dels nens i nenes a l’hora esmorzar i/o berenar, dins el recinte 
escolar. Durant aquest curs escolar es distribuirà fruita de gener a juny, 
seleccionada en funció d’estacionalitat, proximitat de producció i qualitat, 
durant una setmana al mes. Hi participen més de 1.200 escoles i arribarà a més 
290.000 nens. 

Aquesta distribució de fruita va acompanyada d’activitats activitats didàctiques i 
lúdiques adreçades a recolzar i consolidar els coneixements que tenen els nens 
sobre els beneficis que comporta el consum de fruites i sobre les  seves 
característiques, producció i estacionalitat, que es realitzen al centres educatius 
que participen al Pla. 

 

Impuls de la venda de proximitat a la restauració 

Promoció dels restaurants i establiments gastronòmics catalans que han 
obtingut el segell Venda de Proximitat en reconeixement al seu compromís 
d’oferir productes de proximitat en les seves cartes. S’editarà material 
desplegable que conté la informació dels restaurants i els productors que en són 
proveïdors i segons els diferents comarques i s’enviaran als restaurants, a les 
Oficines de Turisme i a les delegacions territorials i oficines territorials del 
DARP. 
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Setmana Bio 

La Setmana Bio per l'Alimentació Ecològica és una iniciativa que agrupa un 
seguit d’actuacions amb l'objectiu comú de promocionar i donar a conèixer el 
sistema de producció i alimentació ecològic, i difondre'l i promocionar-lo 
conjuntament. Les actuacions inclouen menús gastronòmics, jornades, mercats, 
formació, articles, etcètera, que se celebraran del 20 al 29 de maig arreu de 
Catalunya. 

 

Campanya per promoure els productes amb DOP/IGP 

Es donarà continuïtat a la campanya iniciada pel DARP per animar el consum 
de productes amb distintiu de qualitat durant les festes de Nadal 2015. L’espot 
de 20 segons per a televisió del segell de les DOP/IGP i el vídeo de 3.14min per 
als suports digitals, enregistrat al Món San Benet amb la participació del grup 
musical Blaumut, que potencien el segell de les DOP/IGPs Catalanes, es  
difondran al llarg del 2016. 

 



	  

 - 13 -	  

D’altra banda, el Departament d’Empresa i Coneixement, a través de 
l’Agència Catalana de Turisme (ACT), participa en l’organització d’altres 
activitats entre les quals destaca el nomenament del 2016 “Any de la 
Gastronomia i l’Enoturisme” a Catalunya. Anunciat l’1 d’octubre de 2015 a la Nit 
del Turisme, aquesta designació posa de manifest que la gastronomia és 
l’herència cultural de Catalunya i, per tant, un dels seus objectius principals és 
promoure-la a través de diferents iniciatives. 

 

Congrés d’Enoturisme IWINETC. International Wine Tourism 
Conference 

L’Agència Catalana de Turisme serà Premier Sponsorship juntament amb la 
Diputació de Barcelona, i també participarà a l’organització dels viatges de 
familiarització. Realitzat els passats 5 i 6 d’abril del 2016 a l’Hotel Barcelona 
Golf, hi va assistir uns 60 operadors turístics i 20 representants de premsa. 
 

Catalunya #SomGastronomia Tour 2016 

Acció de promoció del turisme enogastronòmic als mercats prioritaris següents: 
França (Bordeus), Regne Unit (Londres), Espanya (Madrid), Alemanya (Berlín), 
Suècia (Estocolm) i Itàlia (Milà).  

L’acció consiteix en una immersió en la recreació de les parades d’un mercat, on 
els assistents poden “comprar” productes que després aprenen a elaborar. 
També inclou un Showcooking de la mà d’un xef català de Col·lectiu de Cuina. 
Els participants són prescriptors de cada un dels mercats (agents de viatges, 
influenciadors i premsa). Les destinacions i les dates són les següents: 

Estocolm: 11 d’abril  
Costa Daurada, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de Tarragona 
Col·lectiu de Cuina: Terra i Taula 
 
Milà: 17 de maig 
Costa Brava, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de Girona – Costa 
Brava 
Col·lectiu de Cuina: Cuina de l’Empordanet 
 
Madrid: 1 de juny  
Barcelona província, amb la col·laboració de Patronat de Turisme de la 
Diputació de Barcelona. 
Col·lectiu de Cuina: Osona Cuina  
 
Berlin: 7 de juny 
Barcelona Ciutat, amb la col·laboració de Turisme de Barcelona 
Col·lectiu de Cuina: Barceloneta Cuina 
 
Londres (sopar fira WTM): 7 de novembre 
 
Bordeus: 28 de novembre 
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Lleida província, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida 
Col·lectiu de Cuina: Noguera Cuina 

 
 
Worlds of Flavors 

Congrés organitzat pel Culinary Institute of America a Napa Valley, del 20 i el 
23 d’abril, amb assistència del Departament d’ACCIO i presentació de la 
gastronomia catalana per part de l’Agència Catalana a preescriptors de la 
destinació. Junt amb ACCIO, van assistir-hi empreses catalans alimentàries per 
a presentar els seus productes així com 16 cellers catalans, que van realitzar un 
seminari de tast. 

 
Catalan Wines USA 

És la plataforma, promoguda des d’ACCIO, que dóna suport a l’entrada de 
cellers al Estats Units. Es dóna suport en la part preparatòria -política de preus, 
materials de promoció, selecció de productes-; la tramitació d’etiquetatge i 
enviament de producte als Estats Units i en la part comercial  -organització de 
tres esdeveniments anuals on es conviden a perfils professionals del sector del vi 
per a un seminari sobre vins catalans i un tast de productes dels cellers 
participants-.  

Els esdeveniments programats per aquest any són a Denver (Colorado), el 17 de 
maig, i a Charlotte (North Carolina), a l’octubre.  

 
Weine aus Katalonien (Alemanya) 

El programa d’ACCIO permet presentar vins i caves als professionals  a través 
d’una estratègia digital (pàgina web, xarxes socials, blog, newsletter, campanyes 
digitals de promoció) i a través de dos o tres actes de tast professionals a 
diverses zones metropolitanes d’Alemanya, dividits en un seminari i un acte 
tipus fira amb winewalks.  

L’esdeveniment programat per aquest any es va realitzar a Frankfurt el passat 
18 d’abril. 

 
Mercat d’Escapades 

L'Agència Catalana de Turisme, amb la col·laboració dels Patronats de Turisme 
de les diputacions, organitza els dies 7 i 8 de maig el Mercat d’Escapades, una 
acció al carrer -al Passeig Lluís Companys de Barcelona- adreçada al públic final 
i destinada a la venda d’experiències turístiques d’interior i de muntanya a 
Catalunya, incorporant també la vessant del turisme enogastronòmic. Entre 
altes actes, hi haurà dinamització amb tallers, experiències i tastos de productes. 
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Benvinguts a pagès 

Del 17 al 19 de juny, i amb el suport de la Fundació Alícia i els Patronats de 
Turisme de les Diputacions, es promourà un cap de setmana de portes obertes a 
pagès on el públic català podrà visitar les explotacions, conèixer els mètodes de 
producció així com comprar productes directament al productor. També 
s’oferiran promocions especials per passar el cap de setmana a allotjaments 
rurals i hotels gastronòmics, entre d’altres, i degustar la cuina local amb menús 
especials a restaurants que ofereixin cuina de proximitat. 

 
Alimentació souvenir 

Coincidint amb el programa de Benvinguts a pagès, en les Oficines de Turisme 
de la Generalitat de Barcelona, Girona, Lleida i Tortosa, s’iniciarà la 
comercialització de productes alimentaris catalans de qualitat, relacionats amb 
el territori i que expliquin el relat de la cultura gastronòmica de la zona i/o que 
guardin relació amb alguna experiència turística. Aquesta actuació la realitza la 
DGT, la DGI i l’ACT. 

 
Masterchef: showcooking 

El passat 24 de febrer, diferents actors relacionats amb Catalunya Regió 
Europea de la Gastronomia 2016, entre ells l’ambaixadora del projecte, Carme 
Ruscalleda, van participar en el rodatge del programa gastronòmic amb més 
audiència de la televisió espanyola, fet que va permetre projectar la gastronomia 
catalana als mercats de proximitat. L’emissió de l’espai va tenir lloc el passat 13 
d’abril. 

 
‘De la terra a la lluna’. Exposició sobre el Celler de Can Roca al Palau 
Robert de Barcelona 

Des de la Subdirecció General de Difusió del Departament de Presidència 
s’organitzarà l’exposició ‘De la terra a la lluna’, un recull dels 30 anys d’història 
del Celler de Can Roca que es podrà veure del 26 de setembre al 30 d’abril del 
2017 al Palau Robert de Barcelona. 

La mostra estarà comissariada per Toni Massanés, director general de la 
Fundació Alícia, i té vocació de posterior itinerància internacional. La mostra 
compta amb la col·laboració de l’ACT. 

 
El Sopar de les Estrelles 

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Turisme a Catalunya, l'Agència 
Catalana de Turisme organitza el 27 de setembre, a la Sala Oval del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya, un acte que aplegarà més de 600 professionals del 
sector turístic català i prescriptors internacionals convidats al workshop Buy 
Catalunya.  
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L’acte serà un homenatge als cuiners, estrelles de la gastronomia catalana, i 
comptarà amb una àmplia representació de professionals membres de 
Col·lectius de Cuina, de Cuina Catalana i de la xarxa Slow Food. També hi 
assistiran un gran nombre de xefs reconeguts amb dues i tres estrelles Michelin 
que, dirigits pel cuiner Nandu Jubany (1 estrella Michelin) s’encarregaran de 
cuinar el còctel que s’oferirà als assistents. A l’acte també hi seran presents els 
mereixedors dels Guardons del Turisme de Catalunya 2016.  

Aquest esdeveniment té com a objectiu posar en valor la gastronomia i el 
turisme, una de les indústries més importants de la nostra economia.  

 

Workshop “Buy Catalunya” 

Del 7 setembre a l’1 d’octubre, l'Agència Catalana de Turisme organitza el Buy 
Catalunya, workshop multimercat i multiproducte on es farà un focus del 
turisme enogastronòmic. Aquesta acció comptarà amb la participació de tour 
operadors de diversos mercats: Alemanya, Àustria, Suïssa, Benelux, Eslovàquia, 
Espanya, Estats Units, França, Israel, Itàlia, Països Nòrdics, Països de l’Est, 
Regne Unit i Sud-est asiàtic. El Workshop anirà acompanyat de diversos 
famtrips pel territori. 

 
Campanya del Menú “SomGastronomia” 

Campanya adreçada als restaurants catalans, per tal que elaborin un menú que 
respongui al repte de la Regió Europea de la Gastronomia (producte de 
proximitat- quilòmetre zero, amb menú de temporada adaptat a les estacions, 
basat en la cuina del territori).  
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VOLUNTAT D’ADHESIÓ I DIFUSIÓ D’ACTIVITATS 

La voluntat inclusiva de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 es 
concreta en l’ànim de comptar amb el recolzament d’entitats concretes i agents 
del país i fer-les sentir propietàries també d’un títol que, sense elles, no hagués 
estat possible.  

Són més de 500 les que, actualment, ja han signat el document d’adhesió, gest 
que demostra el suport i reconeixement del títol. 

L’Acadèmia Catalana de Gastronomia, el Campus de l’Alimentació de la 
Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona, l’Observatori de 
l’Alimentació de la UB, Turisme de Barcelona, Slow Food Barcelona, el Patronat 
de Turisme de Girona, el Consell General de la Val d’Aran, l’Escola d’Hoteleria i 
Turisme de Cambrils, i l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida són algunes de 
les entitats destacades. 

La llista dels adherits augmenta a bon ritme gràcies, en part, a la difusió que 
s’està realitzant a través de les xarxes socials pròpies (SomGastronomia a 
Facebook, Twitter i Instagram). El nombre d’entitats s’actualitzen de manera 
periòdica al web www.somgastronomia.cat creat expressament per al projecte. 
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CARME RUSCALLEDA, AMBAIXADORA DEL PROJECTE 

 
Ambaixadora de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016, la xef Carme 
Ruscalleda és una entusiasta dels tres eixos que vertebren el títol: el producte, el 
territori i la cuina catalana. 

Convençuda del potencial del país i fidel a tot allò local, accepta ser el cap visible 
del reconeixement i liderar el salt de la gastronomia.  

Filla de la comarca barcelonina del Maresme (Sant Pol de Mar, 1952), compta 
amb 7 estrelles Michelin: tres al restaurant Sant Pau de Sant Pol de Mar, dues al 
restaurant de Tòquio i dues més al restaurant Moments de l’hotel Mandarin 
Oriental Barcelona, que dirigeix conjuntament amb el seu fill Raül Balam 
Ruscalleda. 

Carme Ruscalleda va ser la primera cuinera espanyola en rebre aquest 
reconeixement i és una de les quatre úniques dones que ostenten aquest títol a 
tot el món.  

Molt arrelada a Catalunya, la seva font d’inspiració sempre ha estat l’entorn 
mediterrani, zona privilegiada gràcies a la gran varietat de productes que 
produeix l’horta del Maresme, però és una enamorada de totes les regions, 
productes i cuines de Catalunya. 
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CATALUNYA, REGIÓ EUROPEA DE LA GASTRONOMIA 2016 

Catalunya ha estat guardonada Regió Europea de la Gastronomia 2016, 
un reconeixement que demostra la qualitat del seu patrimoni agroalimentari i 
turístic i simbolitza l’excel·lència dels seus productes, de la seva cuina i de les 
seves tradicions. 

El distintiu Regió Europea de la Gastronomia situa Catalunya com a una 
regió capdavantera a Europa en l’àmbit alimentari i turístic. La bona feina dels 
productors, restauradors, centres de recerca, escoles, mitjans de comunicació, 
entitats i xefs catalans, entre els quals es troba Carme Ruscalleda, ambaixadora 
de la distinció, ha fet d’aquesta gastronomia i dels productes alimentaris una 
referència internacional.  

 

Història 

La gastronomia és, a Catalunya, un sector estratègic que presenta un 20% del 
PIB, genera 50.000 milions d’euros i ocupa a més de 500.000 persones. Amb 
l’orgull de comptar amb una herència cultural d’alçada i l’objectiu de 
promoure els seus productes alimentaris i la seva gastronomia com 
elements essencials de la identitat del país, així com agents clau en la 
promoció turística, Catalunya va assolir el repte d’optar al títol de Regió 
Europea de la Gastronomia. 

Aquest és un projecte pioner a Europa que pretén estimular, recopilar i difondre 
el coneixement per contribuir a una millor qualitat de vida a les regions 
europees mitjançant la promoció de les cultures alimentàries i l’estímul de la 
innovació gastronòmica. 

Per optar al títol, Catalunya va presentar una candidatura basada en tres eixos 
vertebradors, producte, territori i cuina, trets diferenciadors de la seva 
identitat, posicionant el seu producte agroalimentari local com a exponent 
singular del territori i base d’una cuina que aporta un accent particular a la 
cultura. Així, el 2 de juliol del 2015, Catalunya va rebre oficialment el títol de la 
Regió Europea de la Gastronomia, juntament amb el Miño. 

Els principals impulsors d’aquest pla són el Comitè Directiu, liderat per la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departaments d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), i d’Empresa i Coneixement, a través de 
l’Agència Catalana de Turisme (ACT); el Comitè General, integrat pels diferents 
agents relacionats amb la gastronomia a Catalunya; i una Taula d’Experts, òrgan 
consultiu i d’acompanyament integrat per personatges destacats dels diferents 
sectors de la gastronomia, com són la indústria, la universitat, els mitjans de 
comunicació o l’empresa. 
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En aquest sentit, el passat 22 de març, el Govern de la Generalitat acordava 
donar ple suport a les actuacions de promoció de la gastronomia catalana en el 
marc de la celebració de l’any de Catalunya com a Regió Europea de la 
Gastronomia 2016 i instava als organismes i departaments de l’Administració de 
la Generalitat afectats a desplegar totes aquelles actuacions concretes que els 
corresponen, així com també, aquells que són competents en la difusió del 
projecte entre la ciutadania. 

El Saló Internacional de l’Alimentació i Begudes, Alimentaria 2016, ha estat 
l’escenari escollit per presentar oficialment les actuacions de Catalunya Regió 
Europea de la Gastronomia 2016. L’acte de presentació ha comptat amb la 
presència dels consellers d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i 
d’Empresa i Coneixement, l’ambaixadora i la comissària del projecte, qui ha 
explicat les actuacions que s’estan duent a terme al llarg d’aquest any. 
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EUROPEAN REGION OF GASTRONOMY 

La Regió Europea de la Gastronomia és una iniciativa impulsada per 
una plataforma de regions europees i administrada per l’Institut 
Internacional de Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme (IGCAT). 
Aquest títol s'atorga a dos o tres regions de la xarxa cada any, les quals, 
conjuntament o per separat, desenvolupen un sòlid programa d'esdeveniments i 
col·laboracions que ajuda a les regions a assolir visibilitat, viabilitat, cohesió 
social i sostenibilitat.  

La distinció té com a objectiu contribuir a una millor qualitat de vida en les 
regions europees, destacar les diferents cultures alimentàries, estendre 
l’educació per a una millor salut i sostenibilitat, i fomentar la innovació 
gastronòmica. Uns objectius que s’assoleixen a partir de diverses activitats i 
esdeveniments i mitjançant una plataforma d’intercanvi de coneixements amb 
el suport de les institucions europees, coordinades per un organisme 
independent que ajuda a recopilar i difondre el coneixement que es genera 
mitjançant l’activitat de les regions participants. 

Aquest organisme de coordinació i administració és l’IGCAT (Institut de la 
Gastronomia Internacional, Cultura, Arts i Turisme), una associació d’experts 
en l’àmbit de la gastronomia, la cultura, les arts, el turisme i altres sectors 
relacionats que treballa pel desenvolupament progressiu i adequat d’aquests 
àmbits.   

Catalunya Regió Europea de la Gastronomia té molt present també el 
propòsit de compartir coneixements i intercanviar experiències amb la resta de 
participants de la plataforma European Regions of Gastronomy. 
Catalunya, com a pionera del títol, és un referent i té la missió de transmetre 
tots els seus coneixements a les futures regions. 
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SOM TERRA, SOM MAR, SOM GASTRONOMIA 

Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 és un projecte viu i 
amb vocació inclusiva, que compta amb entitats, agents i persones del país que 
treballen per promoure la gastronomia catalana. Basat en el trinomi de 
producte, territori i cuina, eix vertebrador i diferenciador que ha permès a 
Catalunya aconseguir aquest distintiu, el seu objectiu és fer esdevenir la 
gastronomia un element identitari que permeti la diferenciació i singularització 
del territori. Així va sorgir l’eslògan “Som terra, som mar, som 
gastronomia”, un resum de la nostra identitat. 

Aquest objectiu essencial queda reflectit en totes les accions que s’estan duent a 
terme durant l’any 2016 en el marc del projecte, deixant l’empremta de 
“producte, territori i cuina” a cadascuna d’elles. La vitalitat del trinomi queda 
reflectida en un amplíssim i divers teixit d’iniciatives, com produccions i 
elaboracions agroalimentàries de qualitat, fires i mercats, rutes i experiències 
turístiques, festes i campanyes gastronòmiques, col·lectius de cuina, gremis, 
centres de recerca i formació, equipaments, organitzacions professionals, i 
d’altres.  

D’aquesta manera es reforça la identitat catalana com a territori ric en 
gastronomia, paisatge i innovació creativa, afavorint conseqüentment una major 
visibilitat de Catalunya a Europa i al món. 

 
ACCIONS PREVISTES 

Per assolir els objectius anteriorment destacats, Catalunya Regió Europea 
de la Gastronomia 2016 es concreta en una sèrie d’accions, que s’estan duent 
a terme durant el present any, dividides en dos sectors: l’agroalimentari i el 
turístic. 

En referència al sector agroalimentari destaquen les següents activitats 
organitzades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació (DARP): 

 

Pla de la Gastronomia Catalana 

La organització d’un simposi, dividit en diferents sessions, donarà com a 
resultat l’anàlisi i la planificació de la gastronomia del nostre país. Per tal 
d’elaborar el Pla de la Gastronomia Catalana s’han establert els següents àmbits 
de treball:  

La gastronomia, radiografia d’un sector econòmic estratègic a Catalunya; 
Gastronomia i patrimoni (identitat) a Catalunya; La gastronomia com a element 
vertebrador del territori i de desenvolupament sostenible i vinculat al sector 
turístic; Gastronomia i salut: com fer perquè tothom mengi millor; 
Gastronomia, formació i innovació; La projecció de la Gastronomia; i Aliances 
estratègiques d'àmbit internacional. 
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Aquest pla s’està realitzant amb la col·laboració de diferents experts i persones 
referents a cada àmbit, els quals establiran l’estat de l’art i les fites que es poden 
assolir, així com el full de ruta per aconseguir els resultats que, posteriorment, 
es recolliran en un document que es farà públic en el marc del Fòrum 
Gastronòmic Barcelona’16.   

Les dues primeres sessions del simposi, Gastronomia, formació i innovació i La 
gastronomia, radiografia d’un sector econòmic estratègic a Catalunya, s’han 
celebrat lloc en el marc del saló Alimentaria 2016 de la mà d’experts de la 
Universitat de Lleida (UdL) i de l’Escola Superior d’Administració i Direcció 
d’Empreses (ESADE). 

 

Jornades de networking 

Les jornades de networking fomentaran el coneixement i permetran permeten 
l’establiment de vincles comercials entre productors alimentaris catalans (amb 
distintius de qualitat diferenciada, de proximitat, etc.) i les empreses de 
l’hoteleria, la restauració i la distribució.  

S’organitzaran diferents trobades empresarials en les quals es posarà en valor la 
riquesa del patrimoni gastronòmic català i dels productes locals perquè 
s’incorporin en els menús dels diferents establiments. Es preveu una trobada de 
referència, pels productes amb segell de proximitat i, per a la resta, una trobada, 
com a mínim, per a cada demarcació territorial. 

 

Fires locals i internacionals 

Amb l’objectiu de promoure el coneixement, el consum i la comercialització de 
productes agroalimentaris catalans de qualitat i proximitat, es fomentarà s’està 
fomentant la participació a diverses fires locals i internacionals 
agroalimentàries. 

 

Alimentaria 2016 

En el transcurs del Saló Internacional de l’Alimentació i Begudes, Alimentaria 
2016, el DARP ha coordinat diferents actuacions i demostracions culinàries 
organitzades per entitats o organitzacions relacionades amb el producte català 
de qualitat en un estand ubicat a l’espai The Alimentaria Experience. A destacar 
el showcooking Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016  ‘Gamba de 
Palamós, un tast de sostenibilitat’, celebrat el 26 abril. 

A l’estand també s’ha destinat un espai a les regions europees que formen part 
de la plataforma on s’ha proporcionat informació d’aquestes i s’han projectat 
vídeos de les seves zones i productes.  
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Fira ÀPAT 

Del 8 al 10 d’octubre, el Recinte Cúpula Events del Centre Comercial Arenas de 
Barcelona acollirà la Fira ÀPAT, la Fira Professional dels Aliments Catalans, on 
els productors i elaboradors catalans presentaran els seus productes a botigues, 
restaurants, hotels, vinoteques, distribuïdors i consumidors finals. 

Així mateix, el DARP participa en l’edició de la revista bianual ‘Aliments a 
Catalunya’, orientada a restaurants i botigues d’alimentació, i en el receptari 
electrònic ‘Cuina’ un ÀPAT! on els participants a la Fira ÀPAT poden incloure 
les seves referències de producte. 

 

Altres fires internacionals 

- Fruit Logistica. Berlin (Alemanya) 3-5 febrer  
- Biofach. Nuremberg (Alemanya) 10-13 febrer  
- Gulfood. Dubai (Emirats Àrabs) 21-25 febrer  
- Foodex. Tòquio (Japó) 8-11 març  
- Prowein. Düsseldorf (Alemanya) 13-16 març  
- ProWine Asia. Singapur 12-15 abril  
- Seafood. Brussel•les (Bèlgica) 19-21 abril  
- Sial China. Shangai (Xina) 4-6 maig  
- Sial París. (França) 16-20 octubre  
- Fruit Attraction. (Madrid) 26-28 octubre  

 

Actuacions B2B  

- Sector vi i gourmet New York, Washington DC (USA). Primera setmana 
de febrer  

- Seoul (Corea). Maig  
- Fruit Business Forum - Sector fruita i horta B2B amb importadors de 

mercats tercers a Barcelona.  
- Amèrica Central - 7 a 11 de març, Multiproducte  B2B amb importadors 

de Costa Rica, Guatemala, Panamà i República Dominicana.   
- Meat Business Forum  
- Econetworking  

 
Pla de contractació pública alimentària 

Una altra acció prevista dins del projecte és l’establiment d’un Pla de 
contractació pública alimentària que, segons l’acord de govern del passat mes de 
juny, insta a incorporar clàusules específiques en la contractació 
agroalimentària de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic 
perquè afavoreixin els productes de qualitat i de proximitat. Concretament, 
aquestes clàusules són per promoure una alimentació saludable i de qualitat, 
obtinguda amb processos respectuosos amb el medi ambient, que afavoreixin 
l’equilibri territorial i potenciïn la cuina com a senyal d’identitat cultural.  
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Així es destacarà la rellevància estratègica d’aquest sector en el país per la seva 
funció econòmica, per la contribució que fa a l’equilibri del territori i la 
preservació del paisatge i del medi ambient. L’acord dóna compliment al 
mandat del Parlament del Catalunya i al compromís del Govern de preservar el 
paper clau de la contractació pública per afavorir objectius socials d’interès 
general. 

 
L’any 2016 es farà la presentació pública del Pla a tots els Departaments i agents 
vinculats per impulsar el seu desenvolupament i aplicació. 
 

I Concurs Internacional de Xefs Joves: European Young Chef Award 
2016 

Una activitat que comptarà amb la participació de les regions sòcies de la 
plataforma European Region of Gastronomy, serà el I Concurs Internacional de 
Xefs Joves: European Young Chef Award 2016, que se celebrarà el 14 de 
novembre. L’esdeveniment coincidirà amb el 50è aniversari de l’Escola 
Universitària de Turisme de Sant Pol de Mar i dels 30 anys ininterromputs del 
Concurs de Cuina Jove de Catalunya. 

 
Workshops de noves tecnologies i gastronomia 

A nivell de territori, s’estan organitzant Workshops de noves tecnologies i 
gastronomia, jornades teòriques i pràctiques sobre com difondre el patrimoni 
alimentari i gastronòmic per dinamitzar l’economia local mitjançant les noves 
tecnologies. L’objectiu d’aquesta acció és donar a conèixer determinades eines 
com la viquipèdia, les xarxes socials i/o les diferents aplicacions mòbils a 
consumidors finals. 

 
Projecte EUReGa! 

Per tal d’introduïr els joves a la cuina, Catalunya, conjuntament amb les regions 
Midtjylland (Dinamarca), Hertogenbosch (Holanda), Riga (Letònia), Sibiu 
(Romania), Bergamo-Lombardy (Itàlia) i Alto Minho (Portugal), ha tramitat la 
sol·licitud al programa europeu Interregional pel projecte EUReGa! 

EUReGa! (Regions d'Europa de Gastronomia) té com a objectiu promoure la 
riquesa i diversitat gastronòmica europea, com a patrimoni únic i alhora 
generador de riquesa per aquestes regions i pel conjunt de la Unió Europea. El 
projecte proposa implementar accions de millora en aquest àmbit en les set 
regions participants i establir sinergies entre elles, per tal de generar un impacte 
positiu a mig i llarg termini, encaminat a preservar i promoure el patrimoni 
gastronòmic com a element de riquesa i de qualitat pel conjunt de la ciutadania. 
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L’actuació prevista per Catalunya en el marc d’EUReGa! és la d’incidir en els 
joves a que coneguin el benefici que els suposa l’hàbit de cuinar i l’adquireixin 
com a patró d’estil de vida. El projecte es durà a terme amb la participació de 
diferents agents experts i coneixedors dels temes alimentaris, tals com 
professors d’universitats, nutricionistes, productors, aplicant la recerca i la 
innovació en aquest camp. 

 
Premi al Jove Artesà, Premi a la Innovació Tecnològica Alimentària i 
RuralApps 

A més a més, s’organitzaran una sèrie de premis. En primer lloc, El Premi al 
Jove Artesà Alimentari Innovador, que pretén guardonar l'esforç dels joves 
artesans alimentaris en la recuperació, innovació, diversificació i disseny de 
productes artesans. Aquest premi té la finalitat de fomentar actuacions com la 
recerca i el desenvolupament de nous productes artesans alimentaris, la 
incorporació de noves tècniques en l'elaboració dels productes artesans 
alimentaris, la millora de la imatge dels productes, i la implantació de noves vies 
de comercialització dels productes artesans elaborats. 

En segon lloc, el Premi a la Innovació Tecnològica Alimentària neix amb 
l’objectiu de distingir les empreses agràries de les agroindústries i de donar 
reconeixement a aquells joves emprenedors i amb esperit innovador que hagin 
incorporat noves tecnologies, processos que assoleixin millores rellevants en la 
competitivitat, en la preservació del medi ambient i en les bones pràctiques que 
garanteixin la qualitat i la seguretat de les produccions.  

L’últim premi, el RuralApps, que consisteix en distingir les empreses que 
contribueixin a la millora del sector agrari, alimentari o rural amb el 
desenvolupat d’aplicacions mòbils. Aquest premi contempla les modalitats 
Ruralapps-ciutadania i Ruralapps-professional. 

 
Pla Anual de Transferència Tecnològica 

El Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT 2016) és un instrument que el 
DARP coordina, participat per un gran nombre d’agents sectorials i territorials, 
per tal d’oferir al sector agrícola, ramader, agroindustrial, forestal i del món 
rural català, una oferta única i de referència pel que fa a actuacions de 
transferència de coneixements. Les línies estratègiques de treball (que es 
materialitzaran en més de 1.000 actuacions distribuïdes per tot el territori de 
Catalunya) per al 2016 inclouen: Política agrària comuna, Gestió eficient del 
binomi aigua-energia, Gestió i aprofitament sostenible dels recursos naturals i 
forestals, Innovació agroalimentària, Qualitat i seguretat a la cadena 
alimentària, Tractaments de les dejeccions ramaderes a l’explotació, i 
Valorització dels productes alimentaris locals com a exponents del territori i 
base de la gastronomia.  
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Festa de la Nutrició i la Gastronomia 

El passat 20 de març, i en el marc de l’exposició “Nutrició, impuls vital”, 
exposada en el Museu de Ciències Naturals de Barcelona durant el maig de 
2016, es va organitzar la Festa&Teca, Festa de la Gastronomia i l'Alimentació 
Saludable, una activitat popular per fer arribar a la ciutadania els valors de la 
cultura gastronòmica catalana i posant en relleu la importància de la nutrició, 
l'alimentació i els estils de vida saludables amb vista a la millora de la qualitat 
de vida de les persones.  

 

Pla de consum de fruita a les escoles 

Contribuir a promoure els hàbits alimentaris saludables entre la població 
infantil, associar-los a la dieta mediterrània i contribuir a reduir els nivells 
d’obesitat infantil. El Pla de consum de fruites i verdures a les escoles forma part 
de l’estratègia de la Unió Europea per invertir la tendència a la disminució del 
consum de fruites i hortalisses i incidir en els nens i nenes per tal que 
adquireixin hàbits de consum saludables. Dins  del programa s’ofereixen 
mensualment, de forma gratuïta, tres peces de fruites i hortalisses fresques, per 
al consum dels nens i nenes a l’hora esmorzar i/o berenar, dins el recinte 
escolar. Durant aquest curs escolar es distribuirà fruita de gener a juny, 
seleccionada en funció d’estacionalitat, proximitat de producció i qualitat, 
durant una setmana al mes. Hi participen més de 1.200 escoles i arribarà a més 
290.000 nens. 

Aquesta distribució de fruita va acompanyada d’activitats activitats didàctiques i 
lúdiques adreçades a recolzar i consolidar els coneixements que tenen els nens 
sobre els beneficis que comporta el consum de fruites i sobre les  seves 
característiques, producció i estacionalitat, que es realitzen al centres educatius 
que participen al Pla. 

 

Impuls de la venda de proximitat a la restauració 

Promoció dels restaurants i establiments gastronòmics catalans que han 
obtingut el segell Venda de Proximitat en reconeixement al seu compromís 
d’oferir productes de proximitat en les seves cartes. S’editarà material 
desplegable que conté la informació dels restaurants i els productors que en són 
proveïdors i segons els diferents comarques i s’enviaran als restaurants, a les 
Oficines de Turisme i a les delegacions territorials i oficines territorials del 
DARP. 
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Setmana Bio 

La Setmana Bio per l'Alimentació Ecològica és una iniciativa que agrupa un 
seguit d’actuacions amb l'objectiu comú de promocionar i donar a conèixer el 
sistema de producció i alimentació ecològic, i difondre'l i promocionar-lo 
conjuntament. Les actuacions inclouen menús gastronòmics, jornades, mercats, 
formació, articles, etcètera, que se celebraran del 20 al 29 de maig arreu de 
Catalunya. 

 

Campanya per promoure els productes amb DOP/IGP 

Es donarà continuïtat a la campanya iniciada pel DARP per animar el consum 
de productes amb distintiu de qualitat durant les festes de Nadal 2015. L’espot 
de 20 segons per a televisió del segell de les DOP/IGP i el vídeo de 3.14min per 
als suports digitals, enregistrat al Món San Benet amb la participació del grup 
musical Blaumut, que potencien el segell de les DOP/IGPs Catalanes, es  
difondran al llarg del 2016. 
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D’altra banda, el Departament d’Empresa i Coneixement, a través de 
l’Agència Catalana de Turisme (ACT), participa en l’organització d’altres 
activitats entre les quals destaca el nomenament del 2016 “Any de la 
Gastronomia i l’Enoturisme” a Catalunya. Anunciat l’1 d’octubre de 2015 a la Nit 
del Turisme, aquesta designació posa de manifest que la gastronomia és 
l’herència cultural de Catalunya i, per tant, un dels seus objectius principals és 
promoure-la a través de diferents iniciatives. 

 

Congrés d’Enoturisme IWINETC. International Wine Tourism 
Conference 

L’Agència Catalana de Turisme serà Premier Sponsorship juntament amb la 
Diputació de Barcelona, i també participarà a l’organització dels viatges de 
familiarització. Realitzat els passats 5 i 6 d’abril del 2016 a l’Hotel Barcelona 
Golf, hi va assistir uns 60 operadors turístics i 20 representants de premsa. 
 

Catalunya #SomGastronomia Tour 2016 

Acció de promoció del turisme enogastronòmic als mercats prioritaris següents: 
França (Bordeus), Regne Unit (Londres), Espanya (Madrid), Alemanya (Berlín), 
Suècia (Estocolm) i Itàlia (Milà).  

L’acció consiteix en una immersió en la recreació de les parades d’un mercat, on 
els assistents poden “comprar” productes que després aprenen a elaborar. 
També inclou un Showcooking de la mà d’un xef català de Col·lectiu de Cuina. 
Els participants són prescriptors de cada un dels mercats (agents de viatges, 
influenciadors i premsa). Les destinacions i les dates són les següents: 

Estocolm: 11 d’abril  
Costa Daurada, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de Tarragona 
Col·lectiu de Cuina: Terra i Taula 
 
Milà: 17 de maig 
Costa Brava, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de Girona – Costa 
Brava 
Col·lectiu de Cuina: Cuina de l’Empordanet 
 
Madrid: 1 de juny  
Barcelona província, amb la col·laboració de Patronat de Turisme de la 
Diputació de Barcelona. 
Col·lectiu de Cuina: Osona Cuina  
 
Berlin: 7 de juny 
Barcelona Ciutat, amb la col·laboració de Turisme de Barcelona 
Col·lectiu de Cuina: Barceloneta Cuina 
 
Londres (sopar fira WTM): 7 de novembre 
 
Bordeus: 28 de novembre 
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Lleida província, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida 
Col·lectiu de Cuina: Noguera Cuina 

 
 
Worlds of Flavors 

Congrés organitzat pel Culinary Institute of America a Napa Valley, del 20 i el 
23 d’abril, amb assistència del Departament d’ACCIO i presentació de la 
gastronomia catalana per part de l’Agència Catalana a preescriptors de la 
destinació. Junt amb ACCIO, van assistir-hi empreses catalans alimentàries per 
a presentar els seus productes així com 16 cellers catalans, que van realitzar un 
seminari de tast. 

 
Catalan Wines USA 

És la plataforma, promoguda des d’ACCIO, que dóna suport a l’entrada de 
cellers al Estats Units. Es dóna suport en la part preparatòria -política de preus, 
materials de promoció, selecció de productes-; la tramitació d’etiquetatge i 
enviament de producte als Estats Units i en la part comercial  -organització de 
tres esdeveniments anuals on es conviden a perfils professionals del sector del vi 
per a un seminari sobre vins catalans i un tast de productes dels cellers 
participants-.  

Els esdeveniments programats per aquest any són a Denver (Colorado), el 17 de 
maig, i a Charlotte (North Carolina), a l’octubre.  

 
Weine aus Katalonien (Alemanya) 

El programa d’ACCIO permet presentar vins i caves als professionals  a través 
d’una estratègia digital (pàgina web, xarxes socials, blog, newsletter, campanyes 
digitals de promoció) i a través de dos o tres actes de tast professionals a 
diverses zones metropolitanes d’Alemanya, dividits en un seminari i un acte 
tipus fira amb winewalks.  

L’esdeveniment programat per aquest any es va realitzar a Frankfurt el passat 
18 d’abril. 

 
Mercat d’Escapades 

L'Agència Catalana de Turisme, amb la col·laboració dels Patronats de Turisme 
de les diputacions, organitza els dies 7 i 8 de maig el Mercat d’Escapades, una 
acció al carrer -al Passeig Lluís Companys de Barcelona- adreçada al públic final 
i destinada a la venda d’experiències turístiques d’interior i de muntanya a 
Catalunya, incorporant també la vessant del turisme enogastronòmic. Entre 
altes actes, hi haurà dinamització amb tallers, experiències i tastos de productes. 
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Benvinguts a pagès 

Del 17 al 19 de juny, i amb el suport de la Fundació Alícia i els Patronats de 
Turisme de les Diputacions, es promourà un cap de setmana de portes obertes a 
pagès on el públic català podrà visitar les explotacions, conèixer els mètodes de 
producció així com comprar productes directament al productor. També 
s’oferiran promocions especials per passar el cap de setmana a allotjaments 
rurals i hotels gastronòmics, entre d’altres, i degustar la cuina local amb menús 
especials a restaurants que ofereixin cuina de proximitat. 

 
Alimentació souvenir 

Coincidint amb el programa de Benvinguts a pagès, en les Oficines de Turisme 
de la Generalitat de Barcelona, Girona, Lleida i Tortosa, s’iniciarà la 
comercialització de productes alimentaris catalans de qualitat, relacionats amb 
el territori i que expliquin el relat de la cultura gastronòmica de la zona i/o que 
guardin relació amb alguna experiència turística. Aquesta actuació la realitza la 
DGT, la DGI i l’ACT. 

 
Masterchef: showcooking 

El passat 24 de febrer, diferents actors relacionats amb Catalunya Regió 
Europea de la Gastronomia 2016, entre ells l’ambaixadora del projecte, Carme 
Ruscalleda, van participar en el rodatge del programa gastronòmic amb més 
audiència de la televisió espanyola, fet que va permetre projectar la gastronomia 
catalana als mercats de proximitat. L’emissió de l’espai va tenir lloc el passat 13 
d’abril. 

 
‘De la terra a la lluna’. Exposició sobre el Celler de Can Roca al Palau 
Robert de Barcelona 

Des de la Subdirecció General de Difusió del Departament de Presidència 
s’organitzarà l’exposició ‘De la terra a la lluna’, un recull dels 30 anys d’història 
del Celler de Can Roca que es podrà veure del 26 de setembre al 30 d’abril del 
2017 al Palau Robert de Barcelona. 

La mostra estarà comissariada per Toni Massanés, director general de la 
Fundació Alícia, i té vocació de posterior itinerància internacional. La mostra 
compta amb la col·laboració de l’ACT. 

 
El Sopar de les Estrelles 

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Turisme a Catalunya, l'Agència 
Catalana de Turisme organitza el 27 de setembre, a la Sala Oval del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya, un acte que aplegarà més de 600 professionals del 
sector turístic català i prescriptors internacionals convidats al workshop Buy 
Catalunya.  
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L’acte serà un homenatge als cuiners, estrelles de la gastronomia catalana, i 
comptarà amb una àmplia representació de professionals membres de 
Col·lectius de Cuina, de Cuina Catalana i de la xarxa Slow Food. També hi 
assistiran un gran nombre de xefs reconeguts amb dues i tres estrelles Michelin 
que, dirigits pel cuiner Nandu Jubany (1 estrella Michelin) s’encarregaran de 
cuinar el còctel que s’oferirà als assistents. A l’acte també hi seran presents els 
mereixedors dels Guardons del Turisme de Catalunya 2016.  

Aquest esdeveniment té com a objectiu posar en valor la gastronomia i el 
turisme, una de les indústries més importants de la nostra economia.  

 

Workshop “Buy Catalunya” 

Del 7 setembre a l’1 d’octubre, l'Agència Catalana de Turisme organitza el Buy 
Catalunya, workshop multimercat i multiproducte on es farà un focus del 
turisme enogastronòmic. Aquesta acció comptarà amb la participació de tour 
operadors de diversos mercats: Alemanya, Àustria, Suïssa, Benelux, Eslovàquia, 
Espanya, Estats Units, França, Israel, Itàlia, Països Nòrdics, Països de l’Est, 
Regne Unit i Sud-est asiàtic. El Workshop anirà acompanyat de diversos 
famtrips pel territori. 

 
Campanya del Menú “SomGastronomia” 

Campanya adreçada als restaurants catalans, per tal que elaborin un menú que 
respongui al repte de la Regió Europea de la Gastronomia (producte de 
proximitat- quilòmetre zero, amb menú de temporada adaptat a les estacions, 
basat en la cuina del territori).  
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VOLUNTAT D’ADHESIÓ I DIFUSIÓ D’ACTIVITATS 

La voluntat inclusiva de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 es 
concreta en l’ànim de comptar amb el recolzament d’entitats concretes i agents 
del país i fer-les sentir propietàries també d’un títol que, sense elles, no hagués 
estat possible.  

Són més de 500 les que, actualment, ja han signat el document d’adhesió, gest 
que demostra el suport i reconeixement del títol. 

L’Acadèmia Catalana de Gastronomia, el Campus de l’Alimentació de la 
Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona, l’Observatori de 
l’Alimentació de la UB, Turisme de Barcelona, Slow Food Barcelona, el Patronat 
de Turisme de Girona, el Consell General de la Val d’Aran, l’Escola d’Hoteleria i 
Turisme de Cambrils, i l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida són algunes de 
les entitats destacades. 

La llista dels adherits augmenta a bon ritme gràcies, en part, a la difusió que 
s’està realitzant a través de les xarxes socials pròpies (SomGastronomia a 
Facebook, Twitter i Instagram). El nombre d’entitats s’actualitzen de manera 
periòdica al web www.somgastronomia.cat creat expressament per al projecte. 
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CARME RUSCALLEDA, AMBAIXADORA DEL PROJECTE 

 
Ambaixadora de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016, la xef Carme 
Ruscalleda és una entusiasta dels tres eixos que vertebren el títol: el producte, el 
territori i la cuina catalana. 

Convençuda del potencial del país i fidel a tot allò local, accepta ser el cap visible 
del reconeixement i liderar el salt de la gastronomia.  

Filla de la comarca barcelonina del Maresme (Sant Pol de Mar, 1952), compta 
amb 7 estrelles Michelin: tres al restaurant Sant Pau de Sant Pol de Mar, dues al 
restaurant de Tòquio i dues més al restaurant Moments de l’hotel Mandarin 
Oriental Barcelona, que dirigeix conjuntament amb el seu fill Raül Balam 
Ruscalleda. 

Carme Ruscalleda va ser la primera cuinera espanyola en rebre aquest 
reconeixement i és una de les quatre úniques dones que ostenten aquest títol a 
tot el món.  

Molt arrelada a Catalunya, la seva font d’inspiració sempre ha estat l’entorn 
mediterrani, zona privilegiada gràcies a la gran varietat de productes que 
produeix l’horta del Maresme, però és una enamorada de totes les regions, 
productes i cuines de Catalunya. 

 

 



Annex 13.
BuTLLETINS MENSuALS ENvIATS AL SECTOR 

AGROALIMENTARI, ENOGASTRONòMIC 
I TuRíSTIC DEL PAíS
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Més de 800 inscrits a Benvinguts a Pagès 2017 
 
Ja queda menys per a la segona edició de Benvinguts a Pagès,  i la pagesia catalana, així com

els hostalers i restauradors que hi participaran, ja escalfen motors. Els dies  3, 4 i 5 de juny

propers, més de 800 explotacions agràries, hotels i restaurants, així com operadors que oferiran

activitats complementàries, obriran les seves portes per què els visitants  (re)descobreixin la

pagesia i el territori. I és que, tothom que vulgui podrà "viure a pagès" arreu del país, ja que

aquest any hi haurà explotacions agràries amb portes obertes a les 43 comarques catalanes.  

Seran tres dies intensos que cal planificar amb temps. Per això, a partir del 10 d'abril, en el web

de Benvinguts a Pagès ja es podran veure i localitzar en un mapa interactiu totes les explotacions

i operadors que hi participen (explotacions agrícoles i ramaderes, hotels, restaurants i altres

instal·lacions complementàries). I és que, serà una oportunitat única per "viure a pagès" i no

només un dia, sinó  tot el cap de setmana, ja que  els hotels i restaurants inscrits oferiran un

paquet especial d'allotjament i el Menú de Benvinguts a Pagès, elaborat per a l'ocasió.  

Una altra gran novetat d'aquesta edició és que, a partir d'aquesta setmana, ja es podrà seguir el

dia a dia i tota l'actualitat de  Benvinguts a Pagès  a  Facebook, Twitter i Instagram, ja que

s'estrenen els perfils propis. 

Enguany, a més a més,  Benvinguts a Pagès coincideix amb la Setmana Bio per l’alimentació

ecològica (llegir notícia inferior), una bona oportunitat per apropar-se als productors ecològics,
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per conèixer de prop els aliments bio. 

Benvinguts a Pagès és una iniciativa que va néixer el 2016 de la mà de  la Fundació Alícia, el

Departament d’Empresa i Coneixement, a través de l’Agència Catalana de Turisme, i el

departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb la col·laboració de Patronats de

Turisme de les Diputacions provincials, Consells Comarcals i altres agents locals.

Treballes 
pel turisme
enogastronòmic? 
Els nous programes de treball

de l’Agencia Catalana de

Turisme t’ofereixen un munt

d’avantatges i oportunitats per

la teva empresa!  

Si tens un hotel de menys de

60 habitacions, amb cuina

catalana i productes de

proximitat, pots formar part del

segell d’Hotels Gastronòmics. 

Si treballes propostes

específiques d’experiències i

activitats gastronòmiques de

qualitat, la marca Experiències

Gastronòmiques és la teva

millor opció. 

I si la teva activitat gira entorn

de la cultura vitivinícola, de la

mà de la marca Enoturisme

Catalunya donaràs a conèixer

els teus productes i serveis. 

Més informació a:

adhesions.act@gencat.cat

'De la Terra a la
Lluna' s'acomiada
del Palau Robert 
Només queden uns dies per

què l'exposició De la Terra a

la Lluna, deixi el Palau Robert

de Barcelona on s'ha pogut

veure d'ençà que es va

inaugurar el passat 22 de

novembre. Serà el pròxim 23

d'abril quan aquesta mostra,

que repassat els darrers 30

anys d'El Celler de Can

Roca, deixi la ciutat comtal.

 L'exposició, comissariada per

l'escriptor i gastrònom Toni

Massanès, explica el procés

creatiu i la sòlida trajectòria

del restaurant dels germans

Roca, i que ha arribat a ser

reconegut com el millor del

món. La mostra ha coincidit

amb la celebració de l'Any de

la Gastronomia i

l'Enoturisme i la declaració

de Catalunya com a Regió

Europea de la Gastronomia. 

Ens preparem per a
la nova edició de la
Setmana Bio
I ja són cinc edicions! Del 3 al

9 de juny se celebra

la Setmana Bio per

l'alimentació ecològica, una

iniciativa que agrupa un seguit

d’actuacions i activitats amb

l'objectiu comú de

promocionar i donar a

conèixer el sistema de

producció i alimentació

ecològic. Organitzada pel

Departament d’Agricultura,

Ramaderia, Pesca i

Alimentació, la Setmana

Bio coincideix alguns dies

amb Benvinguts a Pagès, i per

primera vegada,

s'organitzaran activitats

conjuntes, ja que també es

basa en visites a productors i

altres activitats encaminades

a la promoció dels productes

ecològics catalans.  

Més informació i

inscripcions: link. 
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Menú Som Gastronomia, també a la primavera

Ja som a la primavera, una temporada de l'any que ens aporta molts fruits de la mar i de la terra i

això es veu reflectit en el rebost, en la cuina i en les taules dels restaurants. És el moment per

renovar el Menú Som Gastronomia, un menú basat en el nostre trinomi: producte, cuina i territori. 

Si esteu adherits a aquesta iniciativa, ja podeu enviar els nous menús, i si encara no us heu

adherit, encara sou a temps de fer-ho. Podeu adherir-vos al Menú Som Gastronomia seguint

aquest link o escrivint-nos a catalonia@europeanregionofgastronomy.org.  

Perquè Som Mar. Som Terra. Som Gastronomia. 

Copyright © Cataluya Regió Europea de la Gastronomia 2016, All rights reserved. 
Per a més informació: 

catalonia@europeanregionofgastronomy.org 
 

Si desitja no tornar a rebre aquest tipus de comunicació pot donar-se de baixa aquí: 
unsubscribe from this list
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Obertes les inscripcions per a la segona edició
de Benvinguts a Pagès 

 
El tret de sortida ja s'ha donat! Els dies  3, 4 i 5 de juny se celebrarà la segona edició de

Benvinguts a Pagès, una iniciativa que va néixer el 2016 amb la voluntat d'obrir les portes de les

explotacions agràries i ramaderes catalanes a la ciutadania per donar a conèixer com és la vida a

pagès. La passada edició va ser tot un èxit, hi van participar 182 explotacions agrícoles i

ramaderes, així com 226 restaurants i 228 allotjaments col·laboradors. Entre tots van organitzar

55 activitats complementàries que van rebre la visita de més de 12.500 persones. 

Enguany, Benvinguts a Pagès  coincideix amb la Setmana Bio per l’alimentació ecològica, una

bona oportunitat per apropar-se als productors ecològics, per conèixer de prop els aliments bio, i

per participar en activitats relacionades i degustacions dels productes ecològics de la nostra terra. 

Si ets pagès, pescador, ramader, restaurador o hostaler i vols participar en aquesta nova edició

de Benvinguts a Pagès tens fins al 20 de març per inscriure't. Segueix aquest link per adherir-

te.  

Benvinguts a Pagès és una iniciativa que va néixer  de la mà de  la Fundació Alícia, el

Departament d’Empresa i Coneixement, a través de l’Agència Catalana de Turisme, i el

departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb la col·laboració de Patronats de

Turisme de les Diputacions provincials, Consells Comarcals i altres agents locals.
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Carme Ruscalleda,
Premi Nacional de
Gastronomia 2016 

 
La xef i ambaixadora de

Catalunya Regió Europea de

la Gastronomia, Carme

Ruscalleda, va recollir el

passat 17 de febrer el Premi

Nacional de Gastronomia

2016, un guardó atorgat per

l'Acadèmia Catalana de

Gastronomia i Nutrició com

a reconeixement a la seva

trajectòria i a la seva

contribució a la projecció

internacional de la

gastronomia catalana. Per la

seva banda, el xef del

restaurant Alvart, Àlvar Ayuso,

va recollir el Premi al Cuiner

Revelació 2016, mentre que el

Grup Balfegó va ser

guardonat amb el Premi

Especial de l'Acadèmia per

liderar un innovador projecte

que combina tradició i

innovació. Van recollir el

guardó Pere-Vicent Balfegó i

Manel Balfegó, copresidents

del grup tarragoní. A l'acte,

que va culminar amb un sopar

elaborat pel xef Carles Gaig,

van assistir-hi més de 300

persones, entre acadèmics,

empresaris i destacats

24 d'abril: una cloenda
del CREG'16 molt
'gastromusical'

 
Ja queda menys per la

celebració de la cloenda oficial

de la distinció de Catalunya

Regió Europea de la

Gastronomia. Tal com vam

anunciar en el passat butlletí,

l'acte de tancament

del CREG'16 tindrà lloc el

proper 24 d'abril a Barcelona.

Serà l'endemà de la Diada de

Sant Jordi, i coincidirà també

amb la cloenda de l'Any de la

Gastronomia i

l'Enoturisme així com de

l'exposició "De la Terra a la

Lluna', l'homenatge als 30

anys de trajectòria del

restaurant gironí El Celler de

Can Roca, comissariada per

Toni Massanés. 

L'acte de tancament de

Catalunya Regió Europea de

la Gastronomia serà un

esdeveniment festiu i

'gastromusical' organitzat per

la revista Enderrock en la línia

del número de setembre de la

publicació dedicat a parelles

de cuiners i músics. A més de

la nostra ambaixadora, la xef

Carme Ruscalleda, que

participarà amb Roger Mas

El 5 i el 6 de març
Barcelona acull el

Parabere Forum 2017 
 
Els pròxims dies 5 i 6 de març,

la capital catalana acollirà

la tercera trobada

del Parabere Forum, una

plataforma internacional sense

ànim de lucre que recull,

principalment, les opinions de

dones expertes en temes

agroalimentaris, culinaris i

gastronòmics d'arreu del món. 

Parabere Forum 2017 se

centrarà en la sostenibilitat de

la indústria agroalimentària i

del món enogastronòmic, tant

pel que fa a la nostra vida

laboral com pel que fa

al nostre planeta. 

Al llarg d'aquestes dues

jornades se celebraran

nombroses conferències i

taules rodones en les quals

participaran uns 300

professionals vinguts d'arreu

del món. Les sessions

tractaran tot tipus de temes,

des de quin és el paper dels

xefs al segle XXI fins a com la

qualitat pot esdevenir una eina

per millorar la sostenibilitat i la

interacció entre restaurants i

productors. També hi haurà un

debat sobre les dones que

Subscribe Past Issues Translate

https://youtu.be/J_kHHb8YQ18
http://somgastronomia.cat/
http://www.acgn.cat/
http://somgastronomia.cat/
http://somgastronomia.cat/
http://act.gencat.cat/anygastronomiaienoturisme2016/
http://palaurobert.gencat.cat/ca/exposicions/exposicionsactuals/ElCeller/
http://somgastronomia.cat/
http://www.enderrock.cat/
http://parabereforum.com/about/
http://parabereforum.com/
http://eepurl.com/b2Li0v
http://us13.campaign-archive1.com/home/?u=f8205f047bf12972616162480&id=60b23a9ca5
javascript:;


2017-5-2 Butlletí Catalunya Regió Europea de la Gastronomia  Febrer 2017

http://us13.campaign-archive2.com/?e=[UNIQID]&u=f8205f047bf12972616162480&id=c8c886d8f0 3/4

representants de la

gastronomia catalana, entre

ells, guardonats d'edicions

anteriors i autoritats com el

president de la Generalitat,

Carles Puigdemont, o la

consellera d'Agricultura,

Ramaderia, Pesca i

Alimentació, Meritxell Serret.

Els premis de l'Acadèmia

Catalana de Gastronomia i

Nutrició tenen caràcter anual i

i van ser creats amb la finalitat

de reconèixer la feina de

cuiners, restaurants,

professionals o col·lectius i

institucions relacionades amb

el món de la gastronomia que

al llarg de l'any destaquen per

la seva trajectòria i aportació a

la cuina catalana.

com a parella musical; es

podran veure, escoltar i

degustar les creacions d'altres

duets: Joan Roca i Gerard

Quintana; Nando Jubany i Pep

Sala (foto), Xavier

Sagristà i Albert Pla, Ramon

Mirabet i David López, i Marc

Gascons i Xarim Aresté. 

Un tancament de luxe i vibrant

que tindrà com a escenari els

Jardins del Palau Robert de

Barcelona i al qual s'espera hi

assisteixen unes 300

persones, entre elles,

representants d'East

Lombardy (Itaàia), Riga-Gauja

(Letònia) i Aarhus-Central

Denmark (Dinamarca),

Regions Europees de la

Gastronomia 2017. 

cuinen i es projectarà el

documental The Goddesses of

Food, sobre les professionals

vinculades amb el món de la

gastronomia i

l’alimentació que estan

canviant el món. 

Per part de Catalunya hi

intervindran la xef Fina

Puigdeval, de Les Cols; Nani

Moré, de l'Associació

Catalana de Menjadors

Ecològics; i Sara Pérez, del

Celler Mas Martinet, entre

altres. Clourà el congrés Joan

Roca, xef i copropietari del

Celler de Can Roca, amb la

seva ponència “Cuinar amb

consciència”. 

Per a més informació i

inscripcions, cliqueu aquí.

A la primavera, nou Menú Som Gastronomia 

Quan ja queden pocs dies per l'arribada de la primavera, molts restaurants catalans ja comencen a

canviar les seves cartes de plats, introduïnt especialitats elaborades amb els nous productes de

temporada. És el moment per renovar el Menú Som Gastronomia, un menú basat en el territori,

el producte de proximitat i la cuina catalana. Si esteu adherits a aquesta iniciativa, ja podeu enviar

els nous menús, i si encara no us heu adherit, encara sou a temps de fer-ho. 

Podeu adherir-vos al Menú Som Gastronomia seguint aquest link o escrivint-nos a

catalonia@europeanregionofgastronomy.org.  

Perquè Som Mar. Som Terra. Som Gastronomia. 

Copyright © Cataluya Regió Europea de la Gastronomia 2016, All rights reserved. 
Per a més informació: 

catalonia@europeanregionofgastronomy.org 
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L'acte de cloenda de Catalunya Regió Europea de la
Gastronomia se celebrarà el 24 d'abril 

 
2016 ha estat un dels anys més importants per a Catalunya, gastronòmicament parlant.
No en va, hem lluït la distinció de Regió Europea de la Gastronomia que ens ha permès
mostrar el nostre rebost i les nostres taules al món. Amb la mateixa vocació de servei i de
promoció de les accions enogastronòmiques que se celebren al nostre país encetem el
2017. Així doncs, tots els canals de Som Gastronomia (web, Facebook, Twitter i
Instagram) continuaran  donant veu a entitats, organismes i persones que són mar, són
terra i són gastronomia a Catalunya. 
L'acte oficial de tancament de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia no tindrà
lloc fins el 24 d'abril de 2017, l'endemà de la Diada de Sant Jordi, i coincidirà amb la
cloenda de l'Any de la Gastronomia i l'Enoturisme així com de l'exposició "De la Terra al
Cel", l'homenatge als 30 anys de trajectòria del Celler de Can Roca. Per tot això, i amb la
col·laboració de la revista Enderrock, estem ideant un còctel molt especial, un tancament
de luxe que tindrà com a escenari els Jardins del Palau Robert de Barcelona, i a músics i
cuiners catalans com a protagonistes destacats. 
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I és què, un any tan intensament gastronòmic com el que hem viscut no es podia acabar
d'una altra manera que 'gastromusicalment' vibrant. 

Prodeca celebra
el seu 30è aniversari

 
Prodeca, Promotora

d'Exportacions

Agroalimentàries, va

celebrar, el passat

dimecres 14 de desembre, el

seu 30è aniversari amb un

acte al World Trade Center de

Barcelona. En el transcurs de

l'aniversari va tenir lloc també

una taula rodona, conduïda

pel director del programa Valor

Afegit, Albert Closas, on

empresaris del sector van

explicar la seva experiència

en l'obertura de nous mercats

a l'exterior i el suport que han

rebut de Prodeca.   

La consellera d'Agricultura,

Ramaderia, Pesca i

Alimentació, Meritxell Serret,

juntament amb el director de

Prodeca, Ramon Sentmartí,

van inaugurar aquest acte. La

consellera va posar de relleu

la potència i la vitalitat del

sector agroalimentari català i

el gran impuls que aquest ha

fet quant a la

internacionalització. De fet, es

Barcelona acollirà el
Parabere Forum'17  
 
Barcelona ha estat la ciutat

escollida per a la tercera

trobada del Parabere Forum,

una plataforma internacional

sense ànim de lucre que recull

les opinions principalment de

dones expertes en temes

agroalimentaris, culinaris i

gastronòmics d'arreu del món.

La distinció de Catalunya

Regió Europea de la

Gastronomia 2016 ha estat

un dels motius principals pels

quals la trobada se celebrarà

a casa nostra, els pròxims 5 i

6 de març. 

Parabere Forum 2017 se

centrarà en la sostenibilitat en

la indústria agroalimentària i

del món enogastronòmic, tant

pel que fa a la nostra vida

laboral com pel que fa

al nostre planeta. Quin són els

desafiaments del futur? On

podem trobar les oportunitats?

Les respostes a aquestes

preguntes i a moltes altres es

donaran en aquest congrés i

es podran extreure de les

Carlo Petrini, padrí del
Març Gastronòmic 

 
El Baix Llobregat és una terra

de llarga tradició agrícola i, tot

i estar envoltada de grans

ciutats, els productors

mantenen les seves arrels i

treballen per enaltir la qualitat

dels seus productes. Prova

d’això són les nombroses

jornades gastronòmiques que

s’organitzen durant tot l'any a

la comarca. Aquest 2017,

cuiners i productors sumaran

esforços de nou en el Març

Gastronòmic. 8es Jornades

Gastronòmiques del Pota

Blava i Carxofa del Prat, i

comptaran amb un padrí de

luxe, en Carlo Petrini,

fundador del moviment Slow

Food. 

Per anar escalfant motors, el

pròxim 10 de febrer Petrini

oferirà la conferència

L'Agricultura periurbana.

Passat, present i futur del

Parc Agrari del Baix Llobregat,

en un acte organitzat per

l’Ajuntament del Prat i Slow

Food Barcelona a l'Auditori
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preveu que el passat 2016, les

exportacions agroalimentàries

catalanes hagin batut rècord i

superin els 9.101 milions

d'euros del 2015. Així mateix,

Serret va subratllar que

Prodeca continuarà treballant

al costat del sector i recolzant

la internacionalització de les

empreses catalanes. Per

aquest motiu, aquest 2017 es

crearan noves iniciatives com

el Wine Business Fòrum, es

mantindran altres, com el

Meat Business Fòrum, i es

continuarà apostant per ser

present a les fires

internacionals. 

Seguiu aquest link, per veure

el vídeo dels 30 anys de

Prodeca.   

conclusions de les nombroses

conferències i taules rodones

que se celebraran al llarg

d'aquestes dues jornades. 

I és què, Parabere Fòrum,

que reuneix des de fa tres

anys a destacades líders

d'opinió d'empreses

agroalimentàries activistes

gastronòmiques, científiques,

agricultores i a algunes de les

millors xefs dels cinc

continents, té com a principal

objectiu "millorar el món

gastronòmic, de la

alimentació, de la nutrició i de

la agricultura, amb una visió

fememina", en paraules de la

seva fundadora i presidenta,

Maria Canabal. Per a

inscripcions, cliqueu aquí.

del Cèntric Espai Cultural El

Prat de Llobregat. A

continuació se celebrarà una

taula rodona

amb representants de la

pagesia, un xef del col·lectiu i

un representant institucional.

Ambdues activitats donaran el

tret de sortida al Març

Gastronòmic. 

La col·laboració de Carlo

Petrini amb el Baix Llobregat

ve de llarg. El passat mes

d’abril, el fundador d’Slow

Food va realitzar una visita al

Parc Agrari del Baix

Llobregat. Fruit d’aquesta

visita es va aconseguir el

compromís d'incloure la

Carxofa Prat i el Pota Blava

en l'Arca del Gust.

Som Gastronomia gràcies a la teva col·laboració

Encetem el 2017 amb tots els canals de Som Gastronomia actius. Això vol dir que continuarem

donat veu a les accions enogastronòmiques que organitzin o en les que participin els adherits a

Catalunya Regió Europea de la Gastronomia. Si vols que t'ajudem a promocionar alguna activitat

de la teva entitat, organisme o establiment envia'ns la teva fitxa d'activitats. Pots fer-ho seguint

aquest link o escrivint-nos a catalonia@europeanregionofgastronomy.org.  

Perquè Som Mar. Som Terra. Som Gastronomia. 

Fe d'errates

Al Newsletter del mes de novembre de 2016 vam titular la notícia principal així: "Catalunya acull

per primera vegada la gala de les estrelles Michelin". El titular correcte era "Girona acull per

primera vegada la gala de les estrelles Michelin". Disculpes per l'errata.
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Un maridatge 'gastromusical' acomiada la
distinció de Regió Europea de la Gastronomia

 
Catalunya es va acomiadar el passat dilluns 24 de la distinció Regió Europea de la Gastronomia amb un

maridatge "gastromusical" celebrat als Jardins del Palau Robert de Barcelona, tot coincidint també amb

la cloenda de l’Any de la Gastronomia i l’Enoturisme i de l’exposició “De la Terra a la Lluna”,

l’homenatge als 30 anys de trajectòria del Celler de Can Roca. 

L'acte, un espectacle organitzat amb la col·laboració de la revista Enderrock —en la línia del número de

setembre de la publicació dedicat a parelles de cuiners i músics—, va ser conduït pel periodista Màrius

Serra i va comptar amb els parlaments de  la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i

Alimentació, Hble. Sra. Meritxell Serret; del conseller d’Empresa i Coneixement, Hble. Sr. Jordi Baiget; i

de la comissària de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016, Sra. Carme Gasull. Tots tres

van fer un balanç del que ha estat un any intens, gastronòmicament parlant, amb moltes veus implicades

—prop de 700 entitats adherides— aplegades totes elles sota la veu d’una ambaixadora de luxe: la xef

Carme Ruscalleda, una entusiasta del producte, el territori i la cuina, el trinomi que ha format part de

l’ADN de la designació.  

El conseller Baiget va declarar que “continuarem treballant en la promoció de la gastronomia perquè

el 2017 és l’Any del Turisme Responsable i la gastronomia, la terra, la cuina i la identitat formen

part d’aquesta sostenibilitat, i el 2018 és l’Any del Turisme Cultural i la gastronomia també hi ha de

ser perquè si no hi fos ens deixaríem una part de la nostra cultura”. 

Per la seva banda, la consellera Serret va afirmar que “aquest és un punt i seguit. Donarem

continuïtat a les accions nascudes en el marc del CREG, com ara el Pla de la Gastronomia, un full

de ruta per als propers anys que desenvoluparem en el marc del Consell Català de l’Alimentació

seguint el lema d’aquest any: Som Terra, Som Mar, Som Gastronomia”. 

Carme Gasull va remarcar, per la seva part, que “la gastronomia és la nostra herència cultural i que,

actualment, la gastronomia catalana lidera la gastronomia mundial”. A més, va recordar que durant

aquests 12 mesos, des dels canals de Som Gastronomia, creats expressament per a l’ocasió, s’ha

donat visibilitat de manera especial als esforços de les entitats, agents i persones del país que treballen

per promoure el  sector agroalimentari i gastronòmic català. 

La cloenda va continuar amb l'espectacle gastromusical, que va unir en un mateix escenari al músic Pep

Sala, que va interpretar “La Mare dels ous” pel cuiner Nandu Jubany; a Xarim Areste, que va tocar “Mar i

Muntanya”, inspirat en el xef Marc Gascons; i Arnau Tordera, que va presentar “El Tour”, un tema pel xef

Vicenç Guimerà. Així mateix, Roger Mas va tocar el tema inèdit "A Carme Ruscalleda", inspirat en

l'ambaixadora de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016.  

L'acte va comptar, a més, amb la col·laboració de RAC1, Damm, Bodegas Torres i Codorníu. I si voleu

veure el vídeo del reportatge publicat a la revista Enderrock, núm. 253 (setembre 2016) d'entrevistes

entre músics i cuiners podeu seguir aquest link. 
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Un maridatge 'gastromusical' acomiada la
distinció de Regió Europea de la Gastronomia

 
Catalunya es va acomiadar el passat dilluns 24 de la distinció Regió Europea de la Gastronomia amb un

maridatge "gastromusical" celebrat als Jardins del Palau Robert de Barcelona, tot coincidint també amb

la cloenda de l’Any de la Gastronomia i l’Enoturisme i de l’exposició “De la Terra a la Lluna”,

l’homenatge als 30 anys de trajectòria del Celler de Can Roca. 

L'acte, un espectacle organitzat amb la col·laboració de la revista Enderrock —en la línia del número de

setembre de la publicació dedicat a parelles de cuiners i músics—, va ser conduït pel periodista Màrius

Serra i va comptar amb els parlaments de  la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i

Alimentació, Hble. Sra. Meritxell Serret; del conseller d’Empresa i Coneixement, Hble. Sr. Jordi Baiget; i

de la comissària de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016, Sra. Carme Gasull. Tots tres

van fer un balanç del que ha estat un any intens, gastronòmicament parlant, amb moltes veus implicades

—prop de 700 entitats adherides— aplegades totes elles sota la veu d’una ambaixadora de luxe: la xef

Carme Ruscalleda, una entusiasta del producte, el territori i la cuina, el trinomi que ha format part de

l’ADN de la designació.  

El conseller Baiget va declarar que “continuarem treballant en la promoció de la gastronomia perquè

el 2017 és l’Any del Turisme Responsable i la gastronomia, la terra, la cuina i la identitat formen

part d’aquesta sostenibilitat, i el 2018 és l’Any del Turisme Cultural i la gastronomia també hi ha de

ser perquè si no hi fos ens deixaríem una part de la nostra cultura”. 

Per la seva banda, la consellera Serret va afirmar que “aquest és un punt i seguit. Donarem

continuïtat a les accions nascudes en el marc del CREG, com ara el Pla de la Gastronomia, un full

de ruta per als propers anys que desenvoluparem en el marc del Consell Català de l’Alimentació

seguint el lema d’aquest any: Som Terra, Som Mar, Som Gastronomia”. 

Carme Gasull va remarcar, per la seva part, que “la gastronomia és la nostra herència cultural i que,

actualment, la gastronomia catalana lidera la gastronomia mundial”. A més, va recordar que durant

aquests 12 mesos, des dels canals de Som Gastronomia, creats expressament per a l’ocasió, s’ha

donat visibilitat de manera especial als esforços de les entitats, agents i persones del país que treballen

per promoure el  sector agroalimentari i gastronòmic català. 

La cloenda va continuar amb l'espectacle gastromusical, que va unir en un mateix escenari al músic Pep

Sala, que va interpretar “La Mare dels ous” pel cuiner Nandu Jubany; a Xarim Areste, que va tocar “Mar i

Muntanya”, inspirat en el xef Marc Gascons; i Arnau Tordera, que va presentar “El Tour”, un tema pel xef

Vicenç Guimerà. Així mateix, Roger Mas va tocar el tema inèdit "A Carme Ruscalleda", inspirat en

l'ambaixadora de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016.  

L'acte va comptar, a més, amb la col·laboració de RAC1, Damm, Bodegas Torres i Codorníu. I si voleu

veure el vídeo del reportatge publicat a la revista Enderrock, núm. 253 (setembre 2016) d'entrevistes

entre músics i cuiners podeu seguir aquest link. 
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Un maridatge 'gastromusical' acomiada la
distinció de Regió Europea de la Gastronomia

 
Catalunya es va acomiadar el passat dilluns 24 de la distinció Regió Europea de la Gastronomia amb un

maridatge "gastromusical" celebrat als Jardins del Palau Robert de Barcelona, tot coincidint també amb

la cloenda de l’Any de la Gastronomia i l’Enoturisme i de l’exposició “De la Terra a la Lluna”,

l’homenatge als 30 anys de trajectòria del Celler de Can Roca. 

L'acte, un espectacle organitzat amb la col·laboració de la revista Enderrock —en la línia del número de

setembre de la publicació dedicat a parelles de cuiners i músics—, va ser conduït pel periodista Màrius

Serra i va comptar amb els parlaments de  la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i

Alimentació, Hble. Sra. Meritxell Serret; del conseller d’Empresa i Coneixement, Hble. Sr. Jordi Baiget; i

de la comissària de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016, Sra. Carme Gasull. Tots tres

van fer un balanç del que ha estat un any intens, gastronòmicament parlant, amb moltes veus implicades

—prop de 700 entitats adherides— aplegades totes elles sota la veu d’una ambaixadora de luxe: la xef

Carme Ruscalleda, una entusiasta del producte, el territori i la cuina, el trinomi que ha format part de

l’ADN de la designació.  

El conseller Baiget va declarar que “continuarem treballant en la promoció de la gastronomia perquè

el 2017 és l’Any del Turisme Responsable i la gastronomia, la terra, la cuina i la identitat formen

part d’aquesta sostenibilitat, i el 2018 és l’Any del Turisme Cultural i la gastronomia també hi ha de

ser perquè si no hi fos ens deixaríem una part de la nostra cultura”. 

Per la seva banda, la consellera Serret va afirmar que “aquest és un punt i seguit. Donarem

continuïtat a les accions nascudes en el marc del CREG, com ara el Pla de la Gastronomia, un full

de ruta per als propers anys que desenvoluparem en el marc del Consell Català de l’Alimentació

seguint el lema d’aquest any: Som Terra, Som Mar, Som Gastronomia”. 

Carme Gasull va remarcar, per la seva part, que “la gastronomia és la nostra herència cultural i que,

actualment, la gastronomia catalana lidera la gastronomia mundial”. A més, va recordar que durant

aquests 12 mesos, des dels canals de Som Gastronomia, creats expressament per a l’ocasió, s’ha

donat visibilitat de manera especial als esforços de les entitats, agents i persones del país que treballen

per promoure el  sector agroalimentari i gastronòmic català. 

La cloenda va continuar amb l'espectacle gastromusical, que va unir en un mateix escenari al músic Pep

Sala, que va interpretar “La Mare dels ous” pel cuiner Nandu Jubany; a Xarim Areste, que va tocar “Mar i

Muntanya”, inspirat en el xef Marc Gascons; i Arnau Tordera, que va presentar “El Tour”, un tema pel xef

Vicenç Guimerà. Així mateix, Roger Mas va tocar el tema inèdit "A Carme Ruscalleda", inspirat en

l'ambaixadora de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016.  

L'acte va comptar, a més, amb la col·laboració de RAC1, Damm, Bodegas Torres i Codorníu. I si voleu

veure el vídeo del reportatge publicat a la revista Enderrock, núm. 253 (setembre 2016) d'entrevistes

entre músics i cuiners podeu seguir aquest link. 

Content Design

Text Boxed Text Divider

Image Image Group Image Card

Image + Caption Social Share Social Follow

Button Footer Code

Video

Butlletí 11 Abril 2017 Rename Help Preview and Test

Save and Exit

Tret de sortida per a
la segona edició de
Benvinguts a Pagès 
Del 3 al 5 de juny la pagesia

catalana tornarà a obrir les

seves portes perquè tothom la

(re)descobreixi. La segona

edició de Benvinguts a

Pagès  es va presentar el 27

d'abril en el Mercat de Santa

Caterina de Barcelona, amb la

participació de la consellera

d’Agricultura, Ramaderia,

Pesca i

Alimentació, Hble. Sra.

Meritxell Serret; del conseller

d’Empresa i Coneixement,

Hble. Sr. Jordi Baiget; del

director de la Fundació

Alícia, Sr. Toni Massanés, i

del Sr. Toni Beltrán, com a

representant dels actors

participants del projecte. Tots

tres van anunciar les novetats

d'enguany, en què més de 750

cases de pagès, allotjaments,

restaurants i activitats

complemetàries donaran vida

a aquesta iniciativa. Així

mateix, Benvinguts a Pagès

coincideix amb la celebració

de la Setmana Bio, que

s'allarga fins el 9 de juny.  

Aquest any, a més,

Benvinguts a Pagès

 s'ha estrenat a les Xarxes

Socials amb perfils propis a

Facebook, Twitter i

Instragram. 

El Menú Som
Gastronomia, 
més viu que mai 
El llegat que deixa la distinció

de Regió Europea de la

Gastronomia és molt gran.

Entre les accions que han

tingut més èxit i que, per tant,

tindran continuïtat, cal

destacar el Menú Som

Gastronomia, una campanya

que va nèixer amb l'objectiu

de promocionar els productes

de proximitat i la cuina

catalana. L'acció està dirigida

a tots els establiments de

restauració del país i, al llarg

d'aquests mesos, ha

engrescat a un gran nombre

de cuiners i cuineres que

s’han esmerçat per oferir el

millor del rebost català a les

seves taules. Els adherits

llueixen en els seus

restaurants un distintiu

identificatiu de pertanença a la

campanya. L'acció del Menú

Som Gastronomia, per tant,

s’allarga i seguirà vigent als

establiments que ja s’hi han

sumat -més de 300 d'arreu de

Catalunya, que es poden

consultar en aquest enllaç- i

resta oberta per a tots aquells

que s’hi vulguin apuntar. 

Per adherir-vos podeu

seguir aquest link o escriure a

 catalonia@europeanregionof

gastronomy.org. 

Memòria de
'Catalunya, Regió
Europea de la
Gastronomia 2016'
La distinció de Regió

Europea de la

Gastronomia ha deixat com a

llegat una millor cohesió

territorial i sectorial, ha

impulsat la coordinació

publicoprivada i ha aconseguit

vertebrar totes les iniciatives

del sector conjuntament. 

Cal remarcar, entre d'altres

aspectes, la coordinació i la

bona entesa entre els

departaments d’Agricultura,

Ramaderia, Pesca i

Alimentació i d'Empresa i

Coneixement que juntament

amb nombroses associacions,

entitats, personalitats i ens del

sector han treballat plegats

amb l’objectiu de reivindicar el

producte agroalimentari com a

part important de la cadena de

valor de l’experiència

turística a Catalunya. 

El resum del que ha suposat

la distinció Catalunya Regió

Europea de la Gastronomia

2016 ha quedat recollit en una

memòria que es pot consultar

i/o descarregar en aquest

link. 

D'adherits a 'Amics del CREG'16' 

Acabada ja la distinció de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016, un
dels llegats que romandran durant aquest any és el web Som Gastronomia, on es

mantindrà tota la informació de les entitats adherides al projecte, que ara es
converteixen en "Amics del CREG'16".  

El web vol ser un instrument viu, així que cada setmana es destacaran algunes de
les activitats enogastronòmiques que tinguin lloc a Catalunya. Així mateix, l'apartat
del Menú Som Gastronomia, tal com explicàvem abans, seguirà molt actiu, ja que

continuarem amb la campanya arreu del país. 
Perquè Som Terra. Som Mar. Som Gastronomia.  
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Annex 16.
INFORMES DE LES xARxES SOCIAL

‘SOM GASTRONOMIA’



 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME 
XARXES SOCIALS 

Març 2016 
 

 
 



Març 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Facebook 

 
• M’agrada: 9.659. Abans 9.225 (+ 434) 
• Índex de resposta 100% (abans, 25%) 

Paràmetres dels usuaris durant els darrers 28 dies (del 7 de març al 3 d’abril).  

 



Març 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi dels likes 

M’agrada totals: 9.659 (abans 9.225. Suposa + 434) 

 

El dia amb més “m’agrada” a la pàgina va ser el dia 1 de març, coincidint amb l’entrada en marxa 
de la col·laboració.  

A destacar que també s’han produït alguns “no m’agrada”.  

 

 



Març 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi de l’abast de les publicacions I 

 

 
 



Març 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi de l’abast de les publicacions II 

 

 
El dia amb major abast de les publicacions va ser el 8 de març. S’adjunta el post actiu aquell dia.  

 

 



Març 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Publicacions amb més abast  

 

 



Març 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Perfil fan de Som Gastronomia a Facebook 

Predomina el fan de Barcelona, seguit del de Girona, Tarragona, Lleida i Terrassa.  

Predomini de les fans “dones” de 35 a 54 anys.  

 

 

 

 



Març 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Twitter 
 

 

• Tweets: 579 
• Followers: 1.136 . Abans 937 (+ 440) 
• Following: 696 

Degut a que el programa de gestió de continguts és tweetdeck, no ens permet realitzat l’anàlisi 
detallada dels continguts i l’abast dels tuits de @SomGastronomia.  

 



Març 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Instagram 
• Publicacions: 166 
• Seguidors: 1.057. Abans 683 (+374) 
• Seguits: 826 

 

 

 



Març 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

 

 

Fotos amb més likes i més comentaris aquest mes de març.   

 

Fotos amb més likes des de sempre.  

 



Març 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Evolució dels comentaris debuts a les fotos.  

 

 

Evolució i tipologia dels seguidors.  

 

 



Març 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Concursos engegats  

Repte #SomGastronomiaMarç 



Març 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Foto #SomGastronomiaPasqua. A decidir per part del Gremi de Pastisseria.  

 

Foto escollida per fer Repost #SomGastronomiaMarç 

 
 

  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME 
XARXES SOCIALS 

Abril 2016 
 

 
 



Abril 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Facebook 

 
 

• M’agrada: 9.923. Abans 9.659. (+ 264) 
• Índex de resposta 100% (abans, 25%) 

Paràmetres dels usuaris durant els darrers 28 dies.  

 



Abril 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi dels likes 

M’agrada totals: 9.659 (abans 9.225. Suposa + 434) 

 

El dia amb més “m’agrada” a la pàgina va ser el dia 28 d’abril, coincidint amb el fi de la fira 
Alimentària  

A destacar que també s’han produït alguns “no m’agrada”.  

 

 



Abril 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi de l’abast de les publicacions I 

Tots els m’agrada són orgànics, ja què no s’està invertint en ADs ni posts patrocinats.  

 
 
El día amb més abast va ser el 28 d’abril. Arribant a 9.328 usuaris. 

  

 

 



Abril 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi de l’abast de les publicacions II 

Els posts amb més “abast” des de fa 4 mesos:  

 
 

 



Abril 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi de l’abast de les publicacions IV 

Les publicacions d’abril amb més engagement i abast 

 
 

 



Abril 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Perfil fan de Som Gastronomia a Facebook 

Predomina el fan de Barcelona, seguit del de Girona, Tarragona, Lleida i Terrassa.  

Predomini de les fans “dones” de 35 a 54 anys. Sense canvis significatius des de l’últim anàlisi.  

 

 

 



Abril 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Posts amb premi publicats a l’abril 

S’ahn publicats els següents posts amb premi, en recolzament de les entitats adherides:  



Abril 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Twitter 

 
 

• Tweets: 900. Anterior: 579. (+321) 
• Followers: 1.471 . Anterior 1.136 (+ 335) 
• Following: 767. Anterior 696 (+71) 

Degut a que el programa de gestió de continguts és tweetdeck, no ens permet realitzar l’anàlisi 
detallada dels continguts i l’abast dels tuits de @SomGastronomia.  

 



Abril 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Instagram 
 

• Publicacions: 197. Anterior: 166 (+31) 
• Seguidors: 1.318. Anterior: 1.057 (+261) 
• Seguits: 918. Anterior: 826 (+92) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abril 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

 

 

 

 

 

 

Fotos amb més likes i més comentaris aquest mes de abril.   

 

 

Fotos amb més likes des de sempre.  

 



Abril 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Evolució dels comentaris debuts a les fotos.  

 

 

Evolució i tipologia dels seguidors.  

 
 

 



Abril 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Promocions  

Repte #SomGastronomiaAbril 

 
 

Foto escollida per fer Repost #SomGastronomiaAbril 

 

 

 

  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME 
XARXES SOCIALS 

Maig 2016 
 

 
 



Maig 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Facebook 

 
 

• M’agrada: 11.525. Abans 9.923. (+ 1.602) 
• Índex de resposta 100% (= informe anterior) 

Paràmetres dels usuaris durant els darrers 28 dies.  

 



Maig 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi dels likes 

M’agrada totals: 11.525. Abans 9.923. Suposo un increment de 1.602 likes. Ha estat 
prácticamente un creixement gràcies a FB Ads, tot i que el creixemet orgànc també és 
destacable.  

El dia amb més “m’agrada” a la pàgina va ser el dia 16 de maig, amb 157 “m’agrada” nous.  

A destacar que, respecte a l’informe anteior, s’han reduït els “Ja no m’agrada”.  

 

 



Maig 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi de l’abast de les publicacions I 

L’abast orgànic s’ha mantingut molt estable, mentre que l’orgànic ha donat un fort impuls a totes 
les publicacions.  

 
 

Només s’ha detectat un “Ja no m’agrada la pàgina”. Cap notificación com spam.   

 
 

El día amb més abast va ser el 30 de maig, arribant a 23.227 usuaris, 21.137 gràcies a l’anunci i 
2.090 de forma orgànica. 

  

 

 



Maig 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi de l’abast de les publicacions II 

Els posts amb més “abast” des de fa 4 mesos. A destacar l’impacte del vídeo de Benvinguts a 
pagès, promocionat amb Fb Ads, que ha arribat a 122,8K usuaris.  

 



Maig 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi de l’abast de les publicacions IV 

Les publicacions de maig amb més engagement i abast. 

El vídeo ha arribat a 122.778 usuaris. S’han fet 81.252 visualitzacions. 860 reaccions, comentaris 
i/o post compartit. 

 
 

 
 



Maig 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi de l’abast de les publicacions V 

 



Maig 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi de l’abast de les publicacions VI 
Anàlisi de l’impacte del vídeo de Benvinguts a Pagès elaborat a la presentació. Ha arribat a 
3.982 persones i s’ha visionat 1.246 vegades.  

 



Maig 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Perfil fan de Som Gastronomia a Facebook 

Predomina el fan de Barcelona, seguit del de Tarragona, Lleida i Girona. Ha variat respecte a 
l’informe anterior, ja que el seguidor era de Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Terrassa.  

Es manté el predomini de les fans “dones” de 35 a 44 anys. Sense canvis significatius des de 
l’últim anàlisi.  

 

 

 

 



Maig 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Informe inversió publicitària I  

Aquest mes s’han invertirt en 
promocionar la pàgina Som 
Gastronomia 244,99 €, aconseguint 
1.153 “m’agrada”.  

Sumant els 120€ invertits en 
promocionar el posts del vídeo de 
Benvinguts a Pagès, suma 365 €. 
Queden 35€ de publicitat per gastar 
addicionals el mes de juny.  



Maig 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Informe inversió publicitària II 



Maig 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Twitter 

 
 

• Tweets: 900. Anterior: 1.221. (+321) 
• Followers: 1.867. Anterior 1.471 (+ 604) 
• Following: 856. Anterior 767 (+89) 

Degut a que el programa de gestió de continguts és tweetdeck, no ens permet realitzar l’anàlisi 
detallada dels continguts i l’abast dels tuits de @SomGastronomia.  

S’adjunten alguns dels tuits amb més impacte:  

 

 



Maig 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Alguns dels tuits amb més impacte (II):  



Maig 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Instagram 
 

• Publicacions: 232. Anterior: 197(+35) 
• Seguidors: 1.663. Anterior: 1.318(+245) 
• Seguits: 918. Anterior: 918 (+75) 

 

 

 

 

 

 



Maig 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Evolució de seguidors.  

 
 

Coincidint amb la presentación de Benvinguts a Pagès en el marc del Mercat d’Escapades es 
registra l’augment més gran de seguidors.  

Evolució dels likes debuts al maig.  

 

 

 



Maig 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Les 10 fotos amb més “likes” des de sempre.  

 

Les 10 fotos amb més comentaris des de sempre.  

 

 

 

 

 



Maig 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Promocions  

Repte #SomGastronomiaMaig 

 
 

Foto escollida per fer Repost #SomGastronomiaMaig 

 

 

 

  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME 
XARXES SOCIALS 

Juny 2016 
 

 
 



Juny 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Facebook 

 
 

• M’agrada: 12.000. Abans 11.525. (+ 475) 
• Índex de resposta 100% (= informe anterior) 

Paràmetres dels usuaris durant els darrers 28 dies.  

 



Juny 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi dels likes 

M’agrada totals: 12.000. Abans 11.525. Suposa un increment de 475 likes. Ha estat 
prácticamente un creixement gràcies a FB Ads, tot i que el creixemet orgànic també és 
destacable. En tot cas, aquest mes de juny s’ha experimentat menys creixement que el mes 
passat.  

El dia amb més “m’agrada” a la pàgina va ser el dia 15 de juny, amb 144 “m’agrada” nous.  

A destacar que, continuen baixant els “Ja no m’agrada”.  

 

 



Juny 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi de l’abast de les publicacions I 

L’abast orgànic s’ha mantingut molt estable, mentre que el pagat ha donat un fort impuls a totes 
les publicacions.  

 
 

No s’ha detectat cap “Ja no m’agrada la pàgina”, ni cap notificación com spam. Sí s’han registrat 
9 “amaga sempre tots els posts”.  

 
El día amb més abast va ser el 15 de juny, arribant a 35.218 usuaris, 26.201 gràcies a l’anunci i 
2.9.17 de forma orgànica. S’ha augmentat força l’abast orgànic respecte l’informe anterior.  

  



Juny 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi de l’abast de les publicacions II 

Els posts amb més “abast” des de fa 4 mesos. A destacar l’impacte del vídeo de Benvinguts a 
pagès, promocionat amb Fb Ads, que ha arribat a 125K usuaris.  

Segueix l’altre vídeo sobre BaP del 8 de juny amb 73,2K.  

 



Juny 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi de l’abast de les publicacions IV 

Les publicacions de juny amb més engagement i abast. 

El vídeo ha arribat a 122.778 usuaris. S’han fet 81.252 visualitzacions. 860 reaccions, comentaris 
i/o post compartit. 

 
 

 
 



Juny 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi de l’abast de les publicacions V 

 
 



Juny 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi de l’abast de les publicacions VI 

 
 



Juny 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Perfil fan de Som Gastronomia a Facebook 

Predomina el fan de Barcelona, seguit del de Tarragona, Lleida i Girona. Ha variat respecte a 
l’informe anterior, ja que el seguidor era de Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Terrassa.  

Es manté el predomini de les fans “dones” de 35 a 44 anys, fins i tot augmentat el % en 1 punt.  

 

 

 

 



Juny 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Informe inversió publicitària I  

Aquest mes s’ha mantingut la inversió publicitària per promocionar la pàgina Som Gastronomia 
321 €, aconseguint 1.041 “m’agrada”.  

 

 

 

 



Juny 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Informe inversió publicitària II 



Juny 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Twitter 

 
 

• Tweets: 1.582. Anterior: 900. (+682) 
• Followers: 2.165. Anterior 1.867 (+ 298) 
• Following: 901. Anterior 856 (+8945 

El número de tuits s’ha duplicat aquest mes, principalmente per la cobertura del BaP, però també 
per esdeveniments com ara el Som Gastronomia Tour i la cobertura del Tast a la Rambla.  

S’adjunten alguns dels tuits amb més impacte:  

 



Juny 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Alguns dels tuits amb més impacte (II):  



Juny 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Instagram 
 

• Publicacions: 267. Anterior: 232 (+35) 
• Seguidors: 2.150. Anterior: 1.663 (+487) 
• Seguits: 1.089. Anterior: 918 (+171) 

 

 

 

 

 

 



Juny 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Evolució de seguidors.  

 

 

Coincidint amb la celebració de Benvinguts a Pagès es registra un augment més gran de 
seguidors.  

Evolució dels likes rebuts i dels comentaris, durant el mes de juny.  

 

 

 

 

Les fotos amb més likes, més comentaris i més engagement durant juny.   



Juny 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

 

Les fotografies amb més likes des de sempre. 

  

Les fotografies amb més comentaris des de sempre. 

 



Juny 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Promocions  

Repte #SomGastronomiaJuny 

 
 

Foto escollida per fer Repost #SomGastronomiaJuny 

 

 

 

 

  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME 
XARXES SOCIALS 

Juliol 2016 
 

 
 



Juliol 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Facebook 

 
 

• M’agrada: 14.479. Abans 12.000. (+ 2.479) 
• Índex de resposta 100% (= informe anterior) 

Paràmetres dels usuaris durant els darrers 28 dies.  



Juliol 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi dels likes 

M’agrada totals: 14.479. Abans 12.000. Suposa un increment de 2.479likes. Ha estat 
prácticamente un creixement gràcies a FB Ads, tot i que el creixemet orgànic també és 
destacable. En tot cas, aquest mes de juliol s’ha experimentat més creixement que el mes 
passat.  

A destacar que hem augmentat els likes entre les usuàries dones i de més de 45 anys.  

El dia amb més “m’agrada” a la pàgina va ser el dia 24 de juliol, amb 77 “m’agrada” nous.  

 

 



Juliol 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi de l’abast de les publicacions I 

L’abast orgànic s’ha mantingut molt estable respecte al pagat.  

Només s’ha detectat 1 “Ja no m’agrada la pàgina”, cap notificació com “spam”. Sí s’han registrat 
varis “amaga sempre tots els posts”.  

 
El día amb més abast va ser el 11 de juliol, arribant a 12.435 usuaris. S’ha disminuït l’abast 
respecte l’informe anterior, en part degut als nous algorítmes de FB.  

  



Juliol 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi de l’abast de les publicacions II 

Els posts amb més “abast” des de fa 4 mesos. A destacar l’impacte del vídeo de Benvinguts a 
pagès, promocionat amb Fb Ads, que ha arribat a 125K usuaris. Segueix l’altre vídeo sobre BaP 
del 8 de juny amb 73,2K, també patrocinat amb FB Ads. Finalment, en tercer lloc, el post 
patrocinat sobre el Menú Som Gastronomia, amb un abast de 23,4K.  

 



Juliol 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi de l’abast de les publicacions IV 

Les publicacions de juliol amb més engagement i abast. 

El post sobre el Menú Som Gastronomia patricinat. Ha arribat a 23.407 persones.  

 

 
 

 
 



Juliol 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi de l’abast de les publicacions V 

 

 

 
 



Juliol 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Perfil fan de Som Gastronomia a Facebook 

Predomina el fan de Barcelona, seguit del de Lleida, Tarragona i Girona. Ha variat respecte a 
l’informe anterior, ja que el seguidor era de Barcelona, Tarragona, Lleida, i Girona.  

Han augmentat les fans “dones” de 45 a 54 anys. 

 

 

 

 



Juliol 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Informe inversió 
publicitària I  

Aquest mes s’ha 
mantingut la inversió 
publicitària per 
promocionar la pàgina 
Som Gastronomia 370 €, 
aconseguint 1.293 
“M’agrada”.  

 

 

 

 



Juliol 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Informe inversió 
publicitària II 

 

Post sobre el Menú Som 
Gastronomia patrocinat per 39 
euros. 



Juliol 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Twitter 

 
 

• Tweets: 1.807. Anterior: 1.582. (+225) 
• Followers: 2.383. Anterior 2.165(+ 218) 
• Following: 936. Anterior 901 (+35) 

A destacar l’especial cobertura de la II Nit de l’Enotuirme.  

S’adjunten alguns dels tuits amb més impacte:  

 



Juliol 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Alguns dels tuits amb més impacte (II):  



Juliol 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Instagram 
 

• Publicacions: 296. Anterior: 267 (+29) 
• Seguidors: 2.623. Anterior: 2.150 (+473) 
• Seguits: 1.117. Anterior: 1.089 (+28) 

 

 

 

 

 

 

 



Juliol 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Evolució de seguidors.  

 
 

Evolució dels likes rebuts i dels comentaris, durant el mes de juliol.  

 

 

 

 



Juliol 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Les fotos amb més likes, més comentaris i més engagement durant juliol.   

 

Les fotografies amb més likes des de sempre. 

 Les fotografies amb més comentaris des de sempre. 

 



Juliol 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Promocions  

Repte #SomGastronomiaJuliol 

 
 

Foto escollida per fer Repost #SomGastronomiaJuliol 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME 
XARXES SOCIALS 

Agost 2016 
 

 
 



Agost 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Facebook 

 
 

• M’agrada: 15.000. Abans 14.479. (+ 521) 
• Índex de resposta 70% (-30% informe anterior) 

Paràmetres dels usuaris durant els darrers 28 dies.  



Agost 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi dels likes 

M’agrada totals: 15.000. Abans 14.479. Suposa un increment de 521 likes. Ha estat 
prácticamente un creixement gràcies a FB Ads, ja que durant el mes d’agost s’ha baixat el 
número de publicacions a la meitat, però coincideix amb el moment de l’any en què els usuaris 
menys es connecten a FB.  

El dia amb més “m’agrada” a la pàgina va ser el dia 31 d’agost, gràcies al FB Ads.  

 

 



Agost 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi de l’abast de les publicacions I 

L’abast orgànic s’ha mantingut molt estable. I destaca l’increment gràcies al B Ads de final de 
mes.  

 
 

El día amb més abast va ser el 31 de’agost, arribant a 50.970 usuaris.  

  



Agost 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi de l’abast de les publicacions II 

Els posts amb més “abast” des de fa 4 mesos.  

A destacar que alguns dels posts d’agost també han aconsguit un “abast” important.   

 



Agost 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi de l’abast de les publicacions IV 

Les publicacions de’agost amb més engagement i abast. 

 

 
 



Agost 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi de l’abast de les publicacions V 

 
 

 
 

 

 



Agost 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Perfil fan de Som Gastronomia a Facebook 

Predomina el fan de Barcelona, seguit del de Tarragona, Lleida i Girona.  

Pel que fa a les dades, sense canvis destacles respecte a l’informe anterior.  

 

 

 

 



Agost 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Informe inversió publicitària I  

Aquest mes s’ha 
mantingut la inversió 
publicitària per 
promocionar la 
pàgina Som 
Gastronomia amb 
dues campanyes.  

 

59,30 € + 333,33€ 
aconseguint 197 +  

712 “M’agrada”.  

 

 

 

 



Agost 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Informe inversió publicitària II 

 



Agost 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Twitter 

 
 

• Tweets: 1.949. Anterior: 1.807. (+142) 
• Followers: 2.560. Anterior 2.383(+ 177) 
• Following: 947. Anterior 936(+11) 

 

 

 

 

 



Agost 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

S’adjunten alguns dels tuits amb més impacte:  

 



Agost 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Instagram 
 

• Publicacions: 328. Anterior: 296 (+32) 
• Seguidors: 3,1K. Anterior: 2.623(+473) 
• Seguits: 1,1K. Anterior: = 

 

 

 

 

 

 

 

Evolució de seguidors.  



Agost 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

 
 

Evolució dels likes rebuts i dels comentaris, durant el mes d’agost.  

 

 

 

 



Agost 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Les fotos amb més likes, més comentaris i més engagement durant agost. 

   

 

Les fotografies amb més likes des de sempre. 

 
 



Agost 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

 Les fotografies amb més comentaris des de sempre. 

 

 

 



Agost 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Promocions  

Repte #SomGastronomiaAgost i foto escollida per fer Repost  

 

 
 



Agost 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Campanya #MenuSomGastronomia  

Durant el mes d’agost es posa en marxa la promoció dels davantals de l’Any gastronomia als 
usuaris que pugin la seva fotografia del seu Menú Som Gastronomia.  

No es detecten molts participants: 23 fotografies amb el Hashtag, incloses les pròpies. Per part 
de clients, només dues fotografies; vuit, per part dels propis restaurants.  

  

  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME 
XARXES SOCIALS 

Setembre 2016 
 

 
 



Setembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Facebook 

 
 

• M’agrada: 16.000. Abans 15.000 (+ 1.000) 
• Índex de resposta 68% (+3 % informe anterior) 

Paràmetres dels usuaris durant els darrers 28 dies.  



Setembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi dels likes 

M’agrada totals: 16.000. Abans 15.000. Suposa un increment de 1.000 likes. Ha estat un 
creixement impulsat gràcies al FB Ads permanent que tenim de la pàgina.   

El dia amb més “m’agrada” a la pàgina va ser el dia 28 de setembre.  

 
 



Setembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi de l’abast de les publicacions I 

L’abast orgànic s’ha mantingut molt estable. Destaca que s’han reduït el número de persones 
que “amaguen la publicació”. No hi ha cap durant aquest mes que hagi fet un “ja no m’agrada”.    

 

El día amb més abast va ser el 6 de setembre, arribant a 14.952 usuaris.  

  



Setembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi de l’abast de les publicacions II 

Els posts amb més “abast” des de fa 4 mesos. A destacar que els posts de setembre no 
destaquen pel seu abast, comparant-los amb els de mesos anteriors.   



Setembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi de l’abast de les publicacions IV 

Les publicacions de setembre amb més engagement i abast. 

 

 
 



Setembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi de l’abast de les publicacions V 

 

 
 

 

 

 

 

 



Setembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Perfil fan de Som Gastronomia a Facebook 

Predomina el fan de Barcelona, seguit del de Lleida, Tarragona i Sabadell.  

Pel que fa a les dades, sense canvis destacles respecte a l’informe anterior.  

 

 

 

 



Setembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Informe inversió publicitària I  

Inversió: 382,03 € 

Abast: 82.645.  

Likes: 14.76 

 

 

 



Setembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Twitter 

 
 

• Tweets: 1.949. Anterior: 1.949. (+300) 
• Followers: 2.812. Anterior 2.560 (+ 252) 
• Following: 998. Anterior  947 (+51) 

A destacar que aquest mes s’han fet cobertures en directe de la presentació del Fòrum 
Gastronomic, del Sopar de les Estrelles, de la Mostra de Vins i Caves de Catalunya i de les 
sessions del Pla de Gastronomia.  

S’ha començat, la campanya del #platfavorit i es manté la del Menú Som Gastronomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Setembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

S’adjunten alguns dels tuits amb més impacte:  

 



Setembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Instagram 
 

• Publicacions: 360. Anterior: 328 (+32) 
• Seguidors: 3,8K. Anterior: 3,1K (+703) 
• Seguits: 1,185. Anterior: 1,1K 

 

 

 



Setembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Evolució de seguidors.  

 

 

Evolució dels likes rebuts i dels comentaris, durant el mes de setembre.  

 

 

 



Setembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Les fotos amb més likes, més comentaris i més engagement durant setembre. 

   

 

Les fotografies amb més likes des de sempre. 

 
 

  

 



Setembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Les fotografies amb més comentaris des de sempre. 

 

 

Ubicació dels seguidors a Instagram:  



Setembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Promocions  

Repte #SomGastronomiaSetembre i foto escollida per fer Repost  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME 
XARXES SOCIALS 

Octubre-Novembre 2016 
 

 
 



Octubre-Novembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Facebook 

 
 

• M’agrada: 19.792. Abans 16.000 (+ 3.792) 
• Índex de resposta 100% (68% informe anterior) 

Paràmetres dels usuaris durant els darrers 28 dies.  



Octubre-Novembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi dels likes 

M’agrada totals: 19.792. Abans 16.000. Suposa un increment de 3.792 likes. Ha estat un 
creixement impulsat gràcies al FB Ads permanent que tenim de la pàgina.  El dia amb més 
“m’agrada” a la pàgina va ser el dia 14 de novembre.  

 

 



Octubre-Novembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi de l’abast de les publicacions I 

L’abast orgànic s’ha mantingut molt estable. Destaca que s’han reduït el número de persones 
que “amaguen la publicació”. No hi ha cap durant aquest mes que hagi fet un “ja no m’agrada”.    

 
 

El día amb més abast va ser el 14 de novembre, arribant a 22.623 usuaris.  

  



Octubre-Novembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi de l’abast de les publicacions II 

Els posts amb més “abast” des de fa 4 mesos.   



Octubre-Novembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi de l’abast de les publicacions IV 

Les publicacions d’octubre i novembre amb més engagement i abast. 

 

 

 

 



Octubre-Novembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi de l’abast de les publicacions V 

 

 
 

 



Octubre-Novembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

 

 
 

 
 



Octubre-Novembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Perfil fan de Som Gastronomia a Facebook 

Predomina el fan de Barcelona, seguit del de Lleida, Tarragona i Terrassa.  

Pel que fa a les dades, sense canvis destacles respecte a l’informe anterior, a excepció que s’ha 
augmentat en el número d’homes seguidors, en un 1%.  

 

 

 

 



Octubre-Novembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Informe inversió publicitària I  

OCTUBRE 

Inversió: 315,20 € 

Abast: 78.992.  

Likes: 1.269 

 

 

 

 



Octubre-Novembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Informe inversió publicitària I  

NOVEMBRE 

Inversió: 351,46 € 

Abast: 108.288.  

Likes: 1.681 



Octubre-Novembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Twitter 

 
 

• Tweets: 3.023. Anterior: 1.949. (+1.074) 
• Followers: 3.274. Anterior 2.812 (+ 462) 
• Following: 1.071. Anterior  998 (+73) 

A destacar que aquest mesos s’han fet cobertures en directe diversos actes, entre ells, el 
Fòrum Gastronòmic, les sessions del Pla de la Gastronomia, la presentació i una de les 
jornades de Gastropirineus, la presentació de l’exposició dels germans Roca, el concurs 
European Young Chef Award, etc.  

 

 

 

 

 



Octubre-Novembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

S’adjunten alguns dels tuits amb més impacte:  

 



Octubre-Novembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Instagram 
• Publicacions: 423. Anterior: 360 (+63) 
• Seguidors: 5.530. Anterior: 3,8K (+1.730) 
• Seguits: 1.217. Anterior: 1,185 

 

 

 



Octubre-Novembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Evolució de seguidors.  

 

 

Evolució dels likes rebuts i dels comentaris, durant els mesos d’octubre i novembre. 

  



Octubre-Novembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Les fotos amb més likes, més comentaris i més engagement durant els últims tres mesos. 

  

 

 

Les fotografies amb més likes des de sempre. 

 
 



Octubre-Novembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

 Les fotografies amb més comentaris des de sempre. 

 

 

Ubicació dels seguidors a Instagram:  



Octubre-Novembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Promocions  

Repte #SomGastronomiaOctubre i #SomGastronomiaNovembre  

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME 
XARXES SOCIALS 

Desembre 2016 
 

 
 



Desembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Facebook 

 
 

• M’agrada: 22.006. Abans 19.792 (+ 2.214) 
• Índex de resposta 67% (100% informe anterior) 

Paràmetres dels usuaris durant els darrers 28 dies.  



Desembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi dels likes 

M’agrada totals: 22.006. Suposa un increment de 2.214 likes respecte a novembre. Ha estat un 
creixement impulsat gràcies al FB Ads permanent que tenim de la pàgina.  El dia amb més 
“m’agrada” a la pàgina va ser el dia 5 de desembre.  

 



Desembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi de l’abast de les publicacions I 

Hi ha molt poques persones que vulguin “amargar” les publicacions, en relació al número de 
seguidors.  

L’abast ha estat molt fort recolçat pel FB Ads.  

 

 
 

El día amb més abast va ser el 8 de desembre, arribant a 28.516 usuaris.  

  



Desembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi de l’abast de les publicacions II 

Els posts amb més “abast” des de fa 4 mesos.   



Desembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Anàlisi de l’abast de les publicacions IV 

Les publicacions de desembre amb més engagement i abast. 

 

 



Desembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

 
 



Desembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Perfil fan de Som Gastronomia a Facebook 

Predomina el fan de Barcelona, seguit del de Lleida, Tarragona i Terrassa. Sense canvis 
respecte a l’informe anterior.  

Pel que fa a les dades, també sense canvis destacles respecte a l’informe anterior. 

 

 

 

 

 



Desembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Informe inversió publicitària I  

Inversió: 231,83 € 

Abast: 76.687.  

Likes: 721 

 

 

 

 



Desembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Informe inversió publicitària II  

Inversió: 236,80 € 

Abast: 65.184.  

Likes: 1.540 

 
 
NOTA:  
Al mes de gener es gastaran  
68 € que encara queden per gastar 
dels mesos d’octubre a desembre, 
segons el pressupost acordat de  
400€/mes. 



Desembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Twitter 

 
 

• Tweets: 3.232. Anterior: 3.023. (+209) 
• Followers: 3.411. Anterior 3.274 (+ 137) 
• Following: 1.086. Anterior  1.071 (+15) 

 
 
 

Aquest mes de desembre s’han fet cobertura especial en directe del 30è aniversari de 
Prodeca. 



Desembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

S’adjunten alguns dels tuits amb més impacte de desembre:  

 



Desembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Instagram 
• Publicacions: 453. Anterior: 423 (+30) 
• Seguidors: 6.205. Anterior: 5.530 (+675) 
• Seguits: 1.245. Anterior: 1.217 

 

 

 



Desembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Evolució de seguidors durant el mes de desembre.  

 

 

Evolució dels likes rebuts i dels comentaris, durant el mes de desembre. 

 

 
 

Tags amb més engagement durant el mes de desembre.  



Desembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Les fotos amb més likes, més comentaris i més engagement durant el mes de desembre. 

  

 

 

Les fotografies amb més likes des de sempre. 

 



Desembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

 Les fotografies amb més comentaris des de sempre. 

 

 



Desembre 2016  

Isabel Acevedo & Carme Gasull 

Promocions  

Repte #SomGastronomiaDesembre  

 

 

 

 



 

Carme Gasull & Isabel Acevedo 

BENVINGUTS A PAGÈS 
Informe Cobertura a XXSS Som Gastronomia 

 

Facebook 

Posts amb més impacte i abast.  

Els dos posts del vídeo/spot del Bap van tenir aportació publicitària.  

 

 

 



 

Carme Gasull & Isabel Acevedo 

 

 



 

Carme Gasull & Isabel Acevedo 

 

 

 



 

Carme Gasull & Isabel Acevedo 

 

 



 

Carme Gasull & Isabel Acevedo 

 

 

 



 

Carme Gasull & Isabel Acevedo 

 



 

Carme Gasull & Isabel Acevedo 

Twitter 

Des de la presentació de Benvinguts a Pagès, en el Mercat d’Escapades de Barcelona, s’han 
tuitejat mínim d’un tuit al dia sobre Benvinguts a Pagès.  

S’ha fet un tuit per cadascuna de les explotacions agrícoles que tenen compte a Twitter, 
mencionant-les.  

En les darreres setmanes, mínim de 2 tuits propis i RT dels tuits que mencionen 
#benvingutsapages.  

Durant el tres dies del BaP es va fer cobertura en directe amb un mínim de 5 tuits al dia.  

Alguns exemples dels tuits:  

 

 



 

Carme Gasull & Isabel Acevedo 

 



 

Carme Gasull & Isabel Acevedo 

 

 

 



 

Carme Gasull & Isabel Acevedo 

Instagram 

Des de la presentació de Benvinguts a Pagès al Mercat d’Escapades (5-6-16), s’han publicat una 
mitja de dues fotografies a la setmana sobre el tema.  

 

 



 

Carme Gasull & Isabel Acevedo 

 

 

 



 

Carme Gasull & Isabel Acevedo 

 

 

 

 



 

Carme Gasull & Isabel Acevedo 

 

 

 



 

Carme Gasull & Isabel Acevedo 

 

 

 



 

Carme Gasull & Isabel Acevedo 

 

 

 



 

Carme Gasull & Isabel Acevedo 

 



Annex 17.
Memòria descriptiva actuacions Alimentaria 2016



 
Memòria descriptiva d’actuacions  

Alimentaria 2016 
Barcelona, setembre 2016 

Conveni DARPA 



Index de la memòria 
 

1. Activitats vinculades a la innovació i coneixement 

  - The Alimentaria Hub 

2. Activitats gastronòmiques i desenvolupament de negoci 

  - The Alimentaria Experience 

  - Barra d’Olis d’Oliva Gourmet 

  - Vinorum Think 

  - Espanya, el pais dels 100 formatges 

3. Altres elements de promoció a Alimentaria 2016 

4. Participació a altres iniciatives rellevants 

5. Activitats desevolupades pel DARPA 

      - Smart Fruit Congress 2015 

  - Fruit Business Forum 2016 

6.  Valoració contrapartides (annexe) 

 

 

   



1. Activitats vinculades a la innovació i coneixement 





Sales Folder adreçat a la industria 
300 exemplars 



Anunci publicitari 
12 insercions publicades a IP MARK i a DISTRIBUCIÓN Y ACTUALIDAD (setembre 2015 – abril 2016) 



Cartelleria durant celebració 
Diversos elements distribuits als punts d’informació  



Web oficial del saló 
Secció Activitats / The Alimentaria Hub 
3 idiomes   



Escenografia Club Alimentaria 



Presencia de productes catalans al Club Alimentaria 



Media Set 
 



• 11.00 h Presentación de la Jornada  
• 11.15 h Productos con perfiles nutricionales más saludables 
• Bebida de arroz, NOMEN. Sr. Enric Batlle, presidente de Arrossaires del Delta de l’Ebre – Sr. Jordi Saldo, director del CERPTA, UAB. 
•  11.40 h Pausa-café 
•  12.00 h Productos de uso rápido y adaptado (convenience products) 
• Sr. Jaume Palau Clivillé, director I+D+i de ARGAL – Sra. Olga Martín Belloso, catedrática de Tecnología de Alimentos, UdL. 
• Gamba de Palamós, Sra. Cristina Mañas, gerente de la Confraria de Pescadors de Palamós – Sra. Elsa Lloret, Tecnología de los Alimentos del 

IRTA. 
• DULSES, Sr. Joan Aliu, carnicero, maestro artesano alimentario y vicepresidente del Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans de les 

Comarques Gironines – Sra. Brigitte Martínez, Tecnología de los Alimentos del IRTA. 
•  13.20 h Productos para colectivos específicos 
• Mobilee (ingrediente funcional para la movilidad y la salud articular). 
• Sra. Marta Masides Olagorta, Medical Marketing Human Health,  Bioibérica S.A.- Dr. Lluís Arola Ferrer, director general del CTNSEurecat  y 

catedrático de la URV. 
•  13.45 h Turno de palabra y Clausura de la Jornada 
• Sr. Antoni Diaz i Vendrell, director general de Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del DARP. 
•  13.45 h Turno de palabra y Clausura de la Jornada 
• Sr. Jaume Sió, subdirector general de Transferència i Innovació 

Subdirecció General de Transferència i Innovació Agroalimentària 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
 
 

Sala Agora 
Conferencia realitzada el dilluns 25 d’abril 
 



Participació al XI Congrés Internacional de la Dieta Mediterrània 
 



Participació al lliurament de Premis Innoval  
 



Logotip a la contra del catàleg Innoval 
Format electrònic i en paper     



Nota de presentació al Catàleg Innoval 
2 idiomes   



Participació d’empreses de PRODECA a Innoval  
Participació de 3 empreses a un pre reduït    

Empreses participants: 
U MES U FAN TRES 
EMBOTITS CALE 
OLIS BARGALLÓ  



2. Activitats vinculades a l’oci i desenvolupament de negoci 





Anunci publicitari 
7 insercions (octubre 2015 – abril 2016) 
Publicació a Restauración News  



Web oficial del saló 
Secció Activitats / The Alimentaria Experience 
3 idiomes   



Programa de mà 
Lliurament a visitants i compradors  
30.000 unitats    



Punt d’informació  
 



Participació amb stand a la secció Turisme Enogastronòmic 
 



Participació a l’aula gastronòmica 
 





Web oficial del saló 
Secció Activitats / Barra d’olis d’oliva Gourmet 
3 idiomes   



Cartelleria a l’espai d’exposició 
 



Catàleg d’empreses participants 



Participació a la Barra d’olis d’oliva Gourmet 
12 marques participants 



Logotip de PRODECA als olis catalans 
12 marques participants 





Web oficial del saló 
Secció Activitats / Vinorum Think 
3 idiomes   



Programa de mà 
Distribuït als expositors d’INTERVIN 
1.500 exemplars 



Panell de logotips a l’accés de l’àrea 
 



Escenografia a la sala de conferències 



Escenografia a la sala de cates i showcookings 





Web oficial del saló 
Secció Activitats / Espanya, el país dels 100 formatges 
3 idiomes   



Catàleg de micro - formatgeries 
Versió digital 



Folletó amb cellers adscrits a l’INCAVI  
Versió digital 
Impressió de 6.000 unitats 



Lliurament de 50 tickets d’accés a l’espai de tast 



3. Altres elements de promoció a Alimentaria 2016 



Sales Folder d’Alimentaria 2016 adreçat a la industria a nivell internacional 
10.000 exemplars impressos 
2 idiomes 



Sales Folder RESTAURAMA adreçat al sector de la restauració a nivell internacional 
3.600 exemplars impressos 
2 idiomes 



Sales Folder INTERVIN adreçat al sector vitivinícola nacional 
400 exemplars impressos 



Guia de l’expositor lliurada a totes les empreses participants 
4.000 exemplars impressos 
2 idiomes 



Banner a l’APP oficial 



Menció al web com a entitat col·laboradora 
3 idiomes 



Invitació d’accés a Alimentaria Premium 
7.000 unitats impresses 



Article a Revista Alimentaria World 
Lliurada durant celebració a expositors i compradors clau 
12.000 unitats impresses  



Article a Revista Alimentaria World 
Versió online post saló  
 



Senyalització _ Lones a Plaça Espanya 
Mesures 10,5x10,65m  



Senyalització _ Lones d’accés al recinte Gran Via _ Accés SUD  
Mesures 20,10 x 6,40m i 10,40 x 4,92m 
 
 



Senyalització _ Lones d’accés al recinte Gran Via _ Accés EST (1)   
Mesures 17,40 x 13,80m i  3 x 1m 
 
 
 



Senyalització _ Lones d’accés al recinte Gran Via _ Accés EST (2) 
Mesures 12,38 x 4,90m i 20 x 5,62m  
 
 
 
 



Senyalització _ Lones d’accés al recinte Gran Via _ Accés entre pavellons 4 i 6  
Mesures 8 x 3m i 4 x 3,10m 
 
 
 
 
 



Senyalització _ Gràfica aplicada a la senyalització dinàmica del saló (1) 
 
 
 
 
 



Senyalització _ Gràfica aplicada a la senyalització dinàmica del saló (2) 
 
 
 
 
 



4. Participació a altres iniciatives rellevants 



Roda de Premsa Gastronòmica 
Mercat Santa Caterina 
Març 2016 



Recorregut Inaugural  
Recinte Gran Via  
25 d’abril de 2016 



Cocktail Inaugural  
Recinte Gran Via  
25 d’abril de 2016 



Dinar Inaugural  
Recinte Gran Via  
25 d’abril de 2016 



Celebració 40 aniversari 
Recinte Gran Via  
27 d’abril de 2016 



Presentació Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 
Recinte Gran Via  
Abril de 2016 



5. Activitats desenvolupades pel DARPA 



Barcelona, 11 i 12 de Març de 2015 

Smart Fruit Congress 2015 
Cessió de les instal·lacions del Palau de congressos de Fira Barcelona 
Sala 1, sala 2 i sala 3 
Recinte Montjuïc 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVsL-QnJXLAhUBsBQKHcVCAP4QjRwIBw&url=http://smartfruitcongress.cat/forum/&psig=AFQjCNFnSlNQtI-IDI3U17AwzKMkLioY_Q&ust=1456568884472876


Fruit Business Forum 2016 
Cessió de les instal·lacions del CC4 i CC5 
Recinte Gran Via 
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Ajuntament de
Premià de Mar

ANUNCI
La Junta de Govern Local, en sessió ce-
lebrada el dia 6 d’abril de 2016, va apro-
var inicialment el “Pla especial de millora
urbana per a l’adequació volumètrica re-
latiu a les finques del carrer Aurora, núm.
8, carrer Miquel Moragas, núm. 37 i car-
rer Aurora, núm. 10 i carrer Miquel Mora-
gas, núm. 39”, la qual cosa es publica pel
termini d’un mes a efecte de presentació
d’al·legacions i reclamacions en virtut de
l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text re-
fós de la Llei d’urbanisme.
Així mateix acorda suspendre fins a l’a-
provació definitiva del pla o pel termini
màxim de dos (2) anys, comptat a partir
de la publicació del corresponent anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, l’atorgament de llicències de
parcel·lació de terrenys, d’edificació, re-
forma, rehabilitació o enderrocament de
construccions, d’instal·lació o ampliació
d’activitats o usos concrets i d’altres au-
toritzacions municipals connexes esta-
blertes per la legislació sectorial, en l’àm-
bit en què les noves determinacions
comportin una modificació del règim ur-
banístic.
L’expedient es podrà consultar a la pàgi-
na web www.premiademar.cat i a l’Ofici-
na d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament
de Premià de Mar, plaça de l’Ajuntament,
1, en horari d’atenció al públic, dilluns, di-
mecres i divendres de 9 a 14 hores i di-
marts i dijous de 9 a 19:30 hores.
Premià de Mar, 12 d’abril de 2016
Miquel Buch i Moya, alcalde

La consellera d’Ensenya-
ment, Meritxell Ruiz, va
comunicar ahir al minis-
tre d’Educació, Íñigo Mén-
dez de Vigo, que “Catalu-
nya no farà les proves d’a-
valuació de la Lomqe [llei
orgànica per a la millora de
la qualitat educativa]”, si-
nó les que el govern ha fet
fins ara d’acord amb els
criteris de la llei d’educa-
ció de Catalunya (LEC).
Durant la reunió que van

mantenir tots dos a Ma-
drid, Ruiz va explicar a
Méndez de Vigo que, el 4 i
el 5 de maig, els alumnes
de sisè de primària faran

les proves dissenyades pel
Consell Superior d’avalua-
ció, sense “publicacions de
rànquings que estigmatit-
zin els centres”. La conse-
llera va garantir que l’ava-
luació es farà en català.

La titular d’Ensenya-
ment va anunciar que el
seu departament recorre-
rà contra els 43 expe-
dients que obliguen la Ge-
neralitat a pagar 6.000 eu-
ros per cada plaça d’esco-
larització en castellà en un
centre privat. El govern ha
presentat diversos recur-
sos contra decrets de la llei
Wert que lesionen les com-
petències de la Generali-
tat, com ara el decret de
currículum de primària i
el de secundària. ■

Redacció
MADRID

a Ensenyament
recorrerà contra
els expedients per a
l’escola en castellà

Ruiz anuncia que les proves
de la Lomqe no es faran

Meritxell Ruiz, ahir
amb Íñigo Méndez de Vigo
■ LUCA PIERGIOVANNI / EFE

ncara no s’havia anunciat
oficialment quan es faria la
festa Alícia’t, que la Funda-
ció Alícia celebra des del

2013, i les reserves ja bullien per a
un dels seus tasts estel·lars, el de
formatge i vins. “La gent es comen-
ça a apuntar al web de seguida”, ex-
plica el director de la fundació, Toni
Massanés, satisfet de l’èxit d’una
convocatòria lúdica i familiar (l’any
passat hi van passar més de 4.000
persones) que busca a través de la
diversió difondre bons hàbits ali-
mentaris i cuina saludable.

Ara ja hi ha data: serà el cap de
setmana del 30 d’abril i l’1 de maig
quan el Món Sant Benet serà el
marc de prop de 200 activitats gas-
tronòmiques d’allò més diverses.
Aquest cop, com que la Diputació
de Barcelona s’ha incorporat al pro-
jecte, la diada tindrà les comarques
de Barcelona com a protagonistes.
“Això ens permetrà fer la festa més
grossa i publicitar-la millor”, diu
Massanés. Es faran tasts de produc-
tes barcelonins i molts tallers parti-
cipatius amb propostes que són
tendència com ara els sucs verds, la
cuina per a persones amb al·lèrgies,
com adaptar plats de grans cuiners
o com fer hamburgueses saluda-

E

bles i hipsters que ahir un xef d’Alí-
cia treballava als fogons del centre:
amb gambes, tofu, sardines... Aten-
ció, perquè per fer tallers cal apun-
tar-s’hi al web (el preu és de dos eu-
ros). També es faran activitats per
a la mainada, passejades pel privi-
legiat entorn natural de la zona i
visites guiades al monestir.

La festa convocarà xefs recone-
guts com Joan Roca, que donarà a

conèixer el projecte de cuina al buit
que ha desenvolupat amb la col·la-
boració d’Alícia i que també mos-
trarà a Alimentària. També faran
un showcooking de cuina mediter-
rània avantguardista els cuiners
del Disfrutar (Mateu Casañas,
Oriol Castro i Eduard Xatruch) i se
celebrarà l’any internacional dels
llegums amb mongetades i cigro-
nades. Els assistents també po-

dran triar per dinar algun dels tres
restaurants de l’indret. La Fonda,
de cuina tradicional, oferirà un
menú inspirat en Barcelona; al
restaurant Món de l’hotel Món po-
dreu gaudir de les precioses vistes
del monestir, igual que a L’Ó, la
proposta gastronòmica de nivell
que condueix Jordi Llobet.

El xef, que viu a prop del restau-
rant, gaudeix preparant plats de
territori i avantguarda com els que
ahir va servir en el dinar de presen-
tació d’Alícia’t jugant amb produc-
tes barcelonins: un arròs amb múr-
goles, pollastre i un suavíssim allio-
li, una cua de bou amb puré esferi-
ficat fet amb cigronets de Mura i
unes postres delicioses en forma
de muntanyes de Montserrat.

Alícia ja és un referent mundial
en el treball per afavorir la salut de
la gent mitjançant l’alimentació.
No fan art, fan ciència aplicada.
Sense cap subvenció però amb el
paraigua d’una altra fundació, la de
Catalunya-La Pedrera, treballen en
projectes com la millora de la quali-
tat de vida de la gent gran (com
obrir fàcilment els pots, quanta
proteïna han de menjar...), en die-
tes per a les persones diabètiques i
adaptades als diferents tipus de
malalts de càncer... i, ara que baixa
el consum de peix, en snacks de
peix atractius i saludables. ■

Marc Castells,
vicepresident segon
de la Diputació de
Barcelona; el xef
Jordi Llobet i el
director de la
Fundació Alícia,
Toni Massanes,
al restaurant
L’Ó, al Món Sant
Benet ■ JORDAN

PROPOSTES · La fundació programa prop de 200 activitats gastronòmiques per al 30 d’abril i l’1 de maig TALLERS · Hi
haurà demostracions de Joan Roca i altres xefs CUINA · Es farà una mongetada i una cigronada en l’any dels llegums

Maria Josep Jordan
BARCELONA

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Gastronomia

La festa popular d’Alícia



Gourmet’s

La festa d’Alícia
3La fundació inicia el 10è any a Món Sant Benet totalment consolidada

FERRAN IMEDIO 
BARCELONA

L
a Fundació Alícia està de fes-
ta. El pròxim cap de setma-
na celebrarà la quarta edi-
ció d’Alícia’t, una cita amb 

més de 200 activitats relacionades 
amb la cuina sana i el patrimoni 
agroalimentari de Catalunya que 
converteix el complex de Món Sant 
Benet (MSB), a Sant Fruitós de Bages, 
en el referent de la gastronomia de 
les comarques de Barcelona (la Dipu-
tació col·labora en la iniciativa). En 
el fons, és el mateix que fa Alícia dia 

rere dia des que es va ubicar allà el 
2007. És a dir, que ha iniciat la seva 
desena temporada a MSB.
 Gairebé una dècada en marxa 
que serveix a Toni Massanés, direc-
tor de la Fundació Alícia, per fer una 
ullada enrere i endavant, sempre 
amb la mateixa idea: investigar en 
la cuina amb rigor científic perquè 
la gent mengi millor (és a dir, de ma-
nera més sana i sostenible, i més sa-
borós). No en va, Alícia és una con-
tracció de les paraules alimentació i ci-
ència. També conserven el patrimoni 
agroalimentari ajudant a dinamit-

aLiMentació i ciència, en un centre d’inveStigació

zar comercialment el producte lo-
cal perquè així defensen la sosteni-
bilitat alimentària. 
 Més anecdòtica, malgrat el ganxo 
mediàtic que suposa, és l’ajuda als 
xefs en les seves investigacions, en-
cara que resulta valuosa pel bagatge 
que aporta per millorar. En definiti-
va: no hi ha cap centre a Europa que 
treballi de manera tan sistemàtica 
com Alícia. Això explica el seu reco-
neixement internacional i el suport 
que rep de la indústria agroalimen-
tària.
 «Estem en un bon moment. Sa-

33 L’espectacular cuina de la Fundació Alícia.

JOSEP GARCIA

Alícia’t, amb 200 
activitats per a tots 
els públics el pròxim 
cap de setmana, 
exhibirà el seu treball

MESCLUM

roger Ortuño, 
ambaixador japonès 
El bloguer Roger Ortuño 
(comerjapones.com) ha sigut 
nomenat ambaixador de 
la gastronomia 
japonesa. 
Només tres 
occidentals han 
rebut aquesta 
distinció.

EL noMEnaMEnt

Menús de cuina de 
Formentera a 20 €
Diversos restaurants de 
Formentera promocionen 
la seva oferta gastronòmica 
durant els dos primers 
caps de setmana de maig 
i octubre (de divendres a 
diumenge) amb menús 
que reinterpreten el menjar 
tradicional de l’illa a un preu 
tancat de 20 euros.

La propoSta

tacos de peix a 
taquiza de coyo El 
flamant Taquiza de Coyo 
(Consolat de Mar, 23) 
introdueix a Barcelona un 
nou concepte gastronòmic: 
tacos de peix com els que  
es mengen als ports 
mexicans. De musclos, 
gambetes, pop, tonyina...  
A més de servir els daus  
de carn o vegetarians, 
la carta inclou també 
quesadillas i ceviches, 
entre altres plats.

L’oBErtUra

Ruta d’estrelles a Nectari
El restaurant Nectari acolli-
rà entre el 5 i el 7 de maig la 
primera edició a Espanya de 
La Ruta de les Estrelles, una 
trobada que ja ha arribat a 
les cinc edicions a Portugal i 
que reunirà per primera ve-
gada al nostre país dos xefs 
punters del país veí, un ho-
landès i un català en una ma-
teixa cuina. Jordi Esteve (Nec-
tari, una estrella Michelin, fo-
to), que ja havia participat a la 

dEL 5 aL 7 dE MaiG

Rota das Estrelas, serà l’amfi-
trió dels seus col·legues, amb 
els quals executarà un àpat a 
quatre mans. Ricardo Costa 
(considerat el líder de la nova 
generació de xefs portugue-
sos i posseïdor d’una estrella 
per The Yeatman), l’alemany 
Joachim Koeper (una per Ele-
ven, de Lisboa) i Michael van 
der Kroft (dues estrelles per 
T’Nonnetje, a Harderwijk, 
Holanda).

JOAN CORTADELLAS

Viñas de Anna 
Flor de Rosa. 
Codorníu Raventós. 
Pinot noir i trepat. 
DO Penedès. 8,5 €.

vi Codorníu Raventós 
s’estrena en el món 
dels vins rosats amb 
aquesta mescla de pi-
not noir i trepat que 

marida molt bé 
amb arrossos, pei-
xos blaus, pastes 
i amanides. Deli-
cat, fresc i aromà-
tic perquè s’ha ve-
remat de nit per 
conservar les aro-
mes i evitar oxida-
cions, té un record 
de cirera, maduixa 
i gerd, amb notes 
de vainilla.

El primer 
rosat de 
Codorníu
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Gourmet’s
bem molt bé el que fem, tenim més 
xefs i científics que mai: biòlegs, 
nutricionistes, químics, tecnòlegs 
d’aliments, experts en cultura de 
l’alimentació, antropologia i socio-
logia alimentària...». Aquest equip 
format per uns 20 especialistes tre-
balla en projectes «amb sentit soci-
al». «Per influir en la gent ens adap-
tem a situacions reals de salut, eco-
nòmiques, de tendències... sempre 
avalats per la ciència. Per això, no so-
lament estudiem el menjar sinó qui 
se’l menja». 
 Hi ha desenes d’exemples de pro-
jectes, com el premiat programa 
Tas, amb el qual ensenyen als ado-
lescents a cuinar i gestionar els seus 
hàbits de salut alimentària, i a inte-
grar l’activitat física en la seva ruti-
na. També, amb motiu de l’Any In-
ternacional dels Llegums, fan tallers 
de cuina de llegums a alumnes de se-
cundària. 
 En l’àmbit de la salut han llan-
çat la web diabetesalacarta.org amb 
una app perquè els diabètics puguin 
menjar millor. Amb l’Institut Cata-
là d’Oncologia han creat guies per a 
diversos tipus de càncer perquè «els 
símptomes, la manera de deglutir 
i les conseqüències del tractament 
d’un de mama no tenen res a veure 
amb els d’un de còlon». Han fet tre-
balls per millorar l’alimentació de 
qui pateix de les articulacions, per a 
malalts renals...

POBRESA ENERGÈTICA I GENT GRAN / Han 
explotat el vessant social amb un lli-
bre amb sor Lucía Caram per menjar 
bé i barat que destina les seves ven-
des a lluitar contra la pobresa infan-
til; amb Creu Roja han recopilat re-
ceptes per menys d’un euro; formen 
repartidors de bancs d’aliments per 
ajudar víctimes de la pobresa ener-
gètica: ¿Què aconsellar-los si no te-
nen fogó o nevera? ¿què preparar 
amb el que els donen allà?; Cuinar en 
10 minuts és un supervendes traduït 
a diversos idiomes que ajuda gent 
sense temps a cuinar amb microo-
nes; investiguen com millorar l’ali-
mentació de la gent gran simplifi-
cant-los la vida... «Han de menjar 
més proteïnes perquè tenen menys 
fam, necessiten envasos que reque-
reixen menys força per ser oberts...», 
exemplifica Massanés.
 Desenes de projectes útils, tal 
com es demostrarà el pròxim cap de 
setmana a Alícia’t. H

MESCLUM

Santa Burg obre un 
altre local a l’Eixample
L’hamburgueseria gurmet 
Santa Burg, oberta al carrer 
de Vallespir el 2011, obre  
un altre local a l’Eixample. 
En el nou enclavament 
(València, 273) evoluciona 
el concepte que va néixer 
a Sants amb plats més 
gastronòmics.

L’EXPANSIÓ

Ulleres de fusta de 
barrica de whisky
Glenmorangie i Finlay & Co 
han creat unes ulleres  
de sol de fusta de barrica  
de whisky. Es venen amb una 
ampolla de Glenmorangie 
Original 
i costen 
390€.

 

EL PRODUCTE

‘Cuina’ renova 
disseny i continguts
La revista Cuina compleix 
15 anys renovant disseny 
i continguts, amb noves 
seccions com ara salut 
i alimentació, turisme 
gastronòmic, trucs 
professionals adaptats  
a casa i cocteleria.

LA REVISTA

Pollastres i hamburgueses
ChICkEN ShOP / DIRTy bURGER Un restaurant i dos plats: el 

pollastre rostit i l’hambur-
guesa. Aquesta és l’aposta de 
Chicken Shop / Dirty Burger, 
un local al Gòtic (plaça del 
Duc de Medinaceli, 2) decorat 
com es feia als EUA als anys 50. 
La carta és simple: tres talls de 
pollastre (sencer, meitat o un 
quart) i tres hamburgueses 
(Cheeseburger, Dirty Bacon 
i Dirty Veggie) que es poden 
combinar amb cinc guarnici-
ons: patates fregides tallades 
a mà, dues amanides, panot-
xa de blat de moro amb man-
tega d’all i ceba en tempura. 
Les salses són casolanes.

EL PERIÓDICO
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A lgunes  et iquetes 
semblen escrites per 
l’embalsamador del 

faraó: la llista d’additius és 
interminable. D’altres, pel 
bufó de la cort: farien riure 
si no fos que amaguen ge-
pes i deformitats. Recullo 
ambigüitats i desenganys, 
jugadetes publicitàries, dis-
cursos pretensiosos.
 Arriba a la bústia un flyer 

 En un despatx de pa con-
gelat –i descongelat– enfun-
den la barra en un solemne 
color negre: «Baguet gran re-
serva». L’encerten: ¿quant de 
temps deu haver estat sota ze-
ro? A la taula, damunt d’una 
base, un cartró amb anuncis 
de masses: crujicoques gurmet. 
¡Alça Manela! Tot allò que es 
digui gurmet o premium i hagi 
sigut escrit sobre negre me-
reix una preventiva descon-
fiança.
 Obrint-nos pas pel llen-
guatge mixtificat a la recer-
ca d’ingredients nets, sense 
guarniments. H

Punta de ganivet  PER Pau Arenós

Jugadetes gastro
de pizza a domicili. N’hi dis-
tingeixen tres ¡d’autor! Provo-
la affumicata, De capra, Genove-
se. Autor, ¿quin autor?
 Compro un formatge de 
Mahó. «Semiartesà». ¿Per què 
no semi industrial? Inten-
to comprendre. ¿No deu ser 
que és semi... curat i comple-
tament artesà i a l’unir els 
dos termes han compost un 
esguerro indesitjat? 

F. I.
BARCELONA

Joâo Alcântara obre Fogo, un local 
al carrer de Còrsega, 231 amb dues 
propostes: a baix, la casa de menjar 
Boteco (va obrir ahir); a dalt, el gas-
tronòmic Alquimia (s’estrena l’11 
de maig). L’assessor gastronòmic de 
Dani Alves, popular al seu país per 
un programa de tele, ha fet el rodat-
ge en sopars itinerants per Espanya 
abans d’inaugurar més que un res-
taurant. Vol propagar la cultura del 
seu país a través dels plats: «És el mo-
ment que la cuina del Brasil surti ja 
del Brasil». 

–¿Com ho farà?
–Amb cuina popular autèntica i ac-
tualitzada. Boteco és una casa de 
menjar, amb els plats de la mare, i 
a Alquímia hi ha més tècnica, amb 
un menú degustació, però sempre 
amb sabors autèntics. Ho farem per 
estats perquè una carta amb tot Bra-
sil seria molt pretensiosa. Comen-
cem amb Rio de Janeiro i Minas Ge-
rais. I amb un toc mediterrani per-
què l’elaboro aquí.

–¿Entendrem aquesta cuina?
–Es té una idea distorsionada de la 
nostra verdadera gastronomia i s’en-
duran una sorpresa. Són cuines més 
pròximes del que sembla perquè ens 
van colonitzar Espanya i Portugal; 
hi ha plats com el picadinho, sem-
blant al fricandó, o la moqueca, 
equivalent al suquet de peix... Allà 
diem belliscar quan fem l’aperitiu, i 
aquí es tapeja.

–Abans parlava de donar un toc me-
diterrani als seus plats...
–Li poso un exemple: la moqueca 
té un sabor diferent perquè el nos-
tre coriandre té més sabor i la vos-
tra gamba és espectacular. El resul-
tat és extraordinari. Demostro que 
es pot fer cuina brasilera en qualse-
vol lloc del món. Somio que un cata-

là fes aquests plats, com 
passa amb el ceviche pe-
ruà.

–Sempre parla de cui-
nar cultura.
–Sí. He estat amb Nan-
du Jubany tres o quatre 
vegades i sense conèi-
xer-lo gaire puc sentir 
la seva personalitat en 
el menjar. Es pot conèi-
xer Catalunya a través 
dels seus plats. 

–¿Quins són els seus 
referents?
–Sóc d’una generació 
posterior a Adrià i Bras, 
i gràcies a ells és més fà-
cil fer alta cuina. Sóc 
fan seu. I d’Alex Ata-
la, Helena Rizzo, David 
Muñoz... M’agraden els 
xefs que són a la cuina. 
Jo sóc d’aquests. 

–Arriba amb l’ambició de convertir-
se en ambaixador de la cuina brasi-
lera. ¿Li pesa la responsabilitat?
–Estic preparat. He visitat els millors 
xefs catalans (Oriol Castro, Eduard 
Xatruc, Albert Adrià, Rafa Peña...) i 
sud-americans. 

–Jugadors de Champions...
–Els tinc molt de respecte. M’agrada-
ria ser el Barça, però som més un At-
lètic de Madrid: molta força, molta 
motivació...

–¿Abandona Dani Alves per Fogo?
–No. Segueixo dissenyant la seva di-
eta. Dani m’acompanya en aquest 
somni. Creu molt en ell i nosaltres 
aprenem molt veient com se supera 
en els moments difícils. Obrir un res-
taurant és molt dur i veure’l dient 
«quines ganes tinc de jugar» quan 
pitjor estan les coses ens motiva. 
¡Quines ganes tenim de cuinar! H

«La cuina del Brasil ha 
de sortir ja del Brasil»

«Es té una idea 
distorsionada de  
la nostra verdadera 
gastronomia. 
Preparem plats 
similars»

JOÂO ALCÂNTARA  Xef
JOAN CORTADELLAS
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GASTRONOMIA I ALIMENTACIÓ

Món Sant Benet es convertirà en el centre
neuràlgic de la gastronomia amb la festa
Alícia't
  Els dies 30 d'abril i 1 de maig, la festa programarà prop de dues-centes activitats

relacionades amb la cuina sana i el patrimoni agroalimentari

Redacció, Sant Fruitós de Bages | 26/04/2016 a les 13:03h

Arxivat a: Fires i festes, Festa Alícia't, món sant benet, fundació alícia, Diputació de Barcelona, Fundació

Catalunya-La Pedrera, gastronomia, alimentació saludable, cuina

La festa Alícia't està organitzada per la Fundació Alícia i la Diputació de Barcelona amb el suport de la Fundació
Catalunya-La Pedrera | MSB

Món Sant Benet esdevindrà el cap de setmana del 30 d'abril i l'1 de maig el punt de
trobada de famílies, foodies, amants de la producció agroalimentària de proximitat i
públic general durant la quarta edició d'Alícia't, la festa de la gastronomia de les
comarques de Barcelona. La cita presenta un ampli programa d'activitats, amb prop
de dues-centes propostes lúdiques, divulgatives i de lleure diferents entre tallers,
demostracions de cuina, tastos guiats i espectacles d'animació.

http://www.naciodigital.cat/manresa/noticies/29/fires/festes
http://www.naciodigital.cat/manresa/noticies/etiqueta/Festa+Al%C3%ADcia%27t
http://www.naciodigital.cat/manresa/noticies/etiqueta/m%C3%B3n+sant+benet
http://www.naciodigital.cat/manresa/noticies/etiqueta/fundaci%C3%B3+al%C3%ADcia
http://www.naciodigital.cat/manresa/noticies/etiqueta/Diputaci%C3%B3+de+Barcelona
http://www.naciodigital.cat/manresa/noticies/etiqueta/Fundaci%C3%B3+Catalunya-La+Pedrera
http://www.naciodigital.cat/manresa/noticies/etiqueta/gastronomia
http://www.naciodigital.cat/manresa/noticies/etiqueta/alimentaci%C3%B3+saludable
http://www.naciodigital.cat/manresa/noticies/etiqueta/cuina
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L'esdeveniment, creat per la Fundació Alícia amb l'objectiu de difondre bons hàbits
alimentaris a través de la pràctica d'una cuina saludable, fàcil i divertida, fa un salt
endavant amb la incorporació al projecte de la Diputació de Barcelona. Aquesta
participació permetrà aprofundir en la presència de col·lectius vinculats a la
gastronomia, l'alimentació i la producció agroalimentària en l'àmbit de les comarques
de Barcelona.

 

Durant el cap de setmana de la festa, Món Sant Benet es convertirà en l'aparador per
donar a conèixer iniciatives sobre productes turístics, gastronòmics i agroalimentaris
de les comarques de Barcelona entre els seus visitants. L'any passat, més de 4.000
persones van gaudir de les activitats desenvolupades a l'entorn d'Alícia't.

  
 Les novetats de la quarta edició

 

Novetats com l'Aula dels Sabors "Barcelona és Molt Més", espai de tast amb
productes gastronòmics singulars de les comarques de Barcelona, així com les
demostracions dels col·lectius de cuina i restauració d'aquest àmbit territorial, se
sumaran als showcooking amb productes locals i a l'oferta de tallers creatius, tallers
amb solucions per a necessitats alimentàries especí⌁ᄣques i tallers monogrà⌁ᄣcs de la
Fundació Alícia.

 

La programació preveu també una proposta especí⌁ᄣca de tallers per a la mainada
pensada perquè, a través del joc i d'una manera pràctica i divertida, els més petits
descobreixin la importància d'una bona alimentació i com adquirir uns bons hàbits
alimentaris.

 

Alícia't comptarà també amb la participació de personalitats i establiments rellevants
de panorama gastronòmic del país que apro⌁ᄣtaran la festa per presentar els seus
darrers treballs, com és el cas del Celler de Can Roca, que donarà a conèixer el
'Rocook', un projecte de cuina al buit que ha desenvolupat amb la col·laboració de la
Fundació Alícia.

 

També està previst un showcooking de cuina d'avantguarda i mediterrània, a càrrec
dels cuiners dels restaurant barceloní Disfrutar, al capdavant dels quals hi ha els xefs
Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch, formats a El Bulli.

 

L'espai de la plaça de Sant Benet serà un niu d'activitats de lleure per a tots els públics
que mantindrà la seva aposta pel públic infantil amb espectacles i activitats pensades
perquè puguin gaudir de tots els elements de la festa.
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Món Sant Benet acollirà un gran mercat amb la participació dels productors i
elaboradors de productes alimentaris de qualitat de la Xarxa Productes de la Terra
que impulsa la Diputació de Barcelona a través dels Consells Comarcals, als quals s'hi
afegiran entitats, gremis i associacions que gestionen productes turístics i
gastronòmics d'aquest territori.

  
 Incorporació de nous espais de Món Sant Benet a la festa

 

El Prat de Sant Benet adquireix enguany un paper destacat a la festa acollint tots
aquells col·lectius, empreses i institucions que representen el territori de les
comarques de Barcelona, eix a partir del qual es visualitza el creixement d'Alícia't en
relació a l'edició anterior.

 

En aquest sector s'hi trobarà, d'una banda, la representació de les empreses i
institucions que habitualment participen a la festa, ensenyant els projectes
d'innovació i patrimoni agroalimentari que han desenvolupat amb la Fundació Alícia.
De l'altra, els Horts ecològics de Sant Benet-Cooperativa 2147MANS i el projecte de
recuperació de l'Espai Natura Montserrat-Coll de Can Maçana, que impulsa l'àrea de
territori de la Fundació Catalunya-La Pedrera, amb una mostra dels animals que
pasturen als seus prats.

 

Una desena d'expositors donaran forma a la nova zona expositiva del Prat de Sant
Benet als quals s'hi afegirà la representació d'un total de set col·lectius de cuina
provinents de les comarques barcelonines que acostaran al públic visitant la riquesa
gastronòmica i agroalimentària dels respectius territoris, amb demostracions i tastos
gratuïts que es desenvoluparan al segon escenari que enguany s'instal·larà en aquest
espai.

  
 Espai "Barcelona és Molt Més"

 

La incorporació de la Diputació de Barcelona en la coorganització de la 4a edició
d'Alícia't es materialitza en la programació d'activitats i tallers, però especialment en
un nou espai, situat al bell mig de la Plaça de Sant Benet, on els visitants descobriran
productes turístics i de promoció del territori de les onze comarques barcelonines.

 

En la mateixa línia, Alícia't comptarà amb la participació de la Xarxa de productes de la
terra, un projecte impulsat també des de la Diputació, sota el qual s'agrupen un total
de 55 productes alimentaris locals i de qualitat de l'àmbit de Barcelona.
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Any Internacional dels Llegums
 

Durant tot el cap de setmana també tindran lloc diversos tastos populars de llegums
per tal de donar a conèixer entre els visitants les varietats que es conreen a les
comarques barcelonines.

 

La proposta s'emmarca dins l'Any Internacional dels Llegums que ha estat decretat
per la FAO, l'Organització per a l'Alimentació i Agricultura de les Nacions Unides amb
l'objectiu de sensibilitzar durant aquest 2016 sobre els avantatges nutricionals dels
llegums com a part d'una producció d'aliments sostenible i com a base de la seguretat
alimentària mundial.

  
  
 II Jornada Alícia: "Productes de la terra i dinamització del territori"

 

"Productes de la terra i dinamització del territori" és l'eix de la segona jornada
organitzada per la Fundació Alícia  i la Fundació Catalunya-La Pedrera que es portarà a
terme el divendres 29 d'abril a Món Sant Benet. La jornada, adreçada a públic
professional, tindrà lloc al monestir de Sant Benet.

 

Enguany, el programa té la ⌁ᄣnalitat d'explicar els projectes que desenvolupen els
professionals de la Fundació Alícia, tant en el camp de la promoció del producte
agroalimentari local, com la posada en valor del patrimoni cultural o la dinamització
econòmica, sempre amb la cuina com a denominador comú.

 

El programa té quatre àmbits diferents per explicar els projectes desenvolupats, que
són promoció del producte a través de la cuina; patrimoni cultural i patrimoni històric;
promocionar el territori a través de la gastronomia, i el triangle territori, producte i
gastronomia.

 

En la II Jornada Alícia es farà la presentació de "Benvinguts a Pagès", un projecte que
la Fundació Alícia coorganitza amb la Generalitat de Catalunya. Es tracta d'un cap de
setmana de portes obertes en explotacions agrícoles i ramaderes d'arreu de
Catalunya en el qual s'hi suma el sector de la restauració i de l'hoteleria amb l'objectiu
d'oferir al visitant la possibilitat de redescobrir el país i l'origen dels elements que
consumim.

 

"Benvinguts a Pagès" té un paper destacat dins els actes del programa "Catalunya,
Regió Europea de la Gastronomia" (CREG 2016), que també es donarà a conèixer a
Món Sant Benet, juntament amb el projecte "Barcelona-Catalunya a l'Expo de Milà"
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Alícia’t apropa les tècniques de l’alta cuina a les cases

La quarta edició de la festa pretén “promocionar el territori a través de la
gastronomia"
De: Carmina Oliveras  

Jaume Biarnés, Toni Massanés, Marc Castells i Marta Lacambra, aquest matí dins la cuina d'Alícia. Foto: C.O.

La quarta edició de la Festa Alícia’t potenciarà més que mai els dos eixos que li donen caràcter:
l’apropament de les tècniques d’alta cuina als fogons de les cases particulars i la promoció dels productes
de quilòmetre zero, fent un pas més cap a l’objectiu de “promocionar el territori a través de la
gastronomia”.

Ho ha explicat aquest dimarts al migdia Toni Massanés, director general de la Fundació Alícia, que ha
ressaltat que la incorporació de la Diputació de Barcelona permetrà doblar l’espai destinat a una festa que
vol ser punt de trobada de “foodies i amants de la producció agroalimentària de proximitat, però també, i
sobretot, de les famílies”.

L’edició d’enguany donarà molt protagonisme a la promoció turística de les comarques interiors, que
segons Marc Castells, vicepresident de Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona, ha d’anar lligada
“al patrimoni gastronòmic i natural que tenim, que és de Champions League, amb els millors productes de
quilòmetre zero”.

En aquesta línia, ha assegurat que la intenció de la Diputació “és tibar tothom que puguem de Barcelona
ciutat cap aquí, i no només això, hem de captar gent d’altres llocs del món, sense posar-nos límits”.

A la festa s’hi podran trobar els productes locals d’onze comarques barcelonines, els treballs de set
col·lectius de cuina i més de dues-centes activitats gastronòmiques “per a infants i per a un públic adult no
professional”, ha ressaltat Massanés.

I és que una de les màximes de la Fundació és la de fer arribar les tècniques més avançades als fogons de
les llars familiars: “els xefs i els científics d’Alícia i els cuiners convidats explicaran què fan d’una manera
divertida, gens tècnica; així, quan els visitants arribin a casa, tindran noves eines i trucs per saber elaborar
una cuina més sana i, per tant, més compromesa amb el territori”, ha detallat Massanés.

Joan Roca, Jordi Llobet i els cuiners del 'Disfrutem'
Entre d’altres, ha citat el taller de cuina a baixa temperatura que oferirà Joan Roca, del Celler de Can Roca;
el què permetrà descobrir deu elaboracions“d’hamburgueses saludables” o el que protagonitzarà el xef
bagenc amb estrella Jordi Llobet, de L’Ó, que farà una versió de les seves Montserratines –unes postres–
“per poder fer a casa”.

 

 

Embed View on Twitter

Tweets about #manresa #bages

1h

New event! Teràpies corporals #Manresa #Bages 
#Wellness ow.ly/YFs4b Més events a PortalHolístic! 

 

 DOLORS Retweeted

L'edifici sindical es prepara per celebrar el #1Maig 

PortalHolístic  
 @PortalHolistic

moha #vergUEnza 
 @m_talla77

 

104 equips del Grup “ la Caixa”
participen en la marxa solidària
Oxfam Intermón Trailwalker 2016

Llegir  més
 

http://www.elsetmanari.cat/banners/?id=1858
http://www.elsetmanari.cat/banners/?id=1854
http://www.elsetmanari.cat/default.php
http://www.elsetmanari.cat/default.php
http://www.elsetmanari.cat/noticies/default.php?cat=138
http://www.elsetmanari.cat/noticies/default.php?cat=139
http://www.elsetmanari.cat/noticies/default.php?cat=140
http://www.elsetmanari.cat/noticies/default.php?cat=137
http://www.elsetmanari.cat/noticies/default.php?cat=136
http://www.elsetmanari.cat/noticies/default.php?cat=146
http://www.elsetmanari.cat/media/img_20160426180330.jpg
http://www.elsetmanari.cat/banners/?id=1846
https://twitter.com/settings/widgets/new/search?query=%23manresa+%23bages
https://twitter.com/search?q=%23manresa+%23bages
https://twitter.com/search?q=%23manresa+%23bages
https://twitter.com/PortalHolistic/status/725030559848747009
https://twitter.com/hashtag/Manresa?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Bages?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Wellness?src=hash
https://t.co/va4YcK2K44
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=725030559848747009
https://twitter.com/PortalHolistic
http://twitter.com/PortalHolistic/status/725030559848747009/photo/1
http://www.elsetmanari.cat/noticies/detail.php?id=27259#
https://twitter.com/m_talla77
http://twitter.com/PortalHolistic/status/725030559848747009/photo/1
http://www.acpg.cat/campanya_redirect3.php?id=47


26/4/2016 ElSetmanari.cat

http://www.elsetmanari.cat/noticies/detail.php?id=27259 2/3

També la sessió d’Eduard Xatruch, Oriol Castro i Mateu Casañas, del Disfrutar, que explicaran “un dels
projectes més interessants del panorama gastronòmic català de l’escola d’El Bulli”.

La recuperació de varietats, eix de la jornada tècnica
Per segon cop, la festa tindrà una jornada tècnica prèvia (que es farà divendres al matí) que, enguany,
mostrarà els estudis de patrimoni agroalimentari que ha dut a terme la Fundació Alícia i que han permès
redescobrir l’albergínia blanca del Bages, les clementines d’Alcanar, l’oli d’oliveres mil·lenàries del Sènia o el
pèsol negre del Berguedà, entre d’altres.

Jaume Biarnés, responsable de l’àrea de Patrimoni Alimentari i Sostenibilitat de la Fundació Alícia, ha
explicat que la jornada permetrà copsar “què passa quan un pagès decideix fer el pas” i apostar per un
producte local “amb la idea d’utilitzar la cuina i la gastronomia com a eina per a dinamitzar un territori”.
 
El 50% de tallers de dissabte ja estan plens
Per a participar a les aules de sabors (quatre) i als tallers (catorze per adults i sis per a nens, que s’aniran
repetint) es requereix inscripció prèvia. Aquest dimarts, més del 50% dels que es faran dissabte i més d’una
tercera part dels de diumenge ja eren plens. Costen dos euros. La resta de la festa és gratuïta i d’entrada
lliure.
 
Un entorn “únic” que va rebre 4.000 visitants
La festa se celebrarà aquest cap de setmana a la seu de la Fundació Alícia, ubicada dins el complex de Món
Sant Benet, “un entorn natural i patrimonial immillorable”, ha dit Marc Castells, que té el monestir del
segle X com a joia de la corona. L’any passat, la festa, que aprofita tot l’espai, va rebre 4.000 visitants.
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La Festa Alicia´t creix en espai i potencia el
producte proper
L'esdeveniment té lloc  aquest cap de setmana amb l'alicient dels  tallers  gastronòmics  per  al públic  familiar

26.04.2016 | 13:39

DAVID BRICOLLÉ | SANT FRUITÓS DE BAGES
Món Sant Benet esdevindrà aquest cap de
setmana la capital de la cuina i la gastronomia de
les comarques de Barcelona. La quarta edició de
la festa Alicia't dobla l'espai dedicat a la fira i
proposa més de 200 activitats relacionades amb
la cuina sana i el patrimoni agroalimentari, a més
d'una vintena de tallers gratuïts impartits pels
millors cuiners catalans i els professionals de la
Fundació Alícia. Segons el seu director, Toni
Massanés, els tallers serviran per donar eines
perquè la gent, quan arribi a casa, pugui fer una
cuina més sana, més sostenible i més
compromesa amb el territori, sense oblidar la
modernitat.

L´esdeveniment, creat per la Fundació Alícia
amb l´objectiu de difondre bons hàbits alimentaris a través de la pràctica d´una cuina saludable, fàcil i
divertida, fa un salt endavant aprofundint en la presència de col·lectius vinculats a la gastronomia, l
´alimentació i la producció agroalimentària en l´àmbit de les comarques de Barcelona.

Novetats com l´Aula dels Sabors ´Barcelona és Molt Més´, espai de tast amb productes gastronòmics
singulars de les comarques de Barcelona, així com les demostracions dels col·lectius de cuina i
restauració d´aquest àmbit territorial, se sumaran als showcooking amb productes locals i a l´oferta de
tallers creatius, tallers amb solucions per a necessitats alimentàries específiques i tallers monogràfics
de la Fundació Alícia. 
La programació preveu també una proposta específica de tallers per a la mainada pensada perquè, a
través del joc i d´una manera pràctica i divertida, els més petits descobreixin la importància d´una bona
alimentació i com adquirir uns bons hàbits alimentaris.

Divisió d´opinions sobre el futur de
les vaquetes de Santpedor entre els
lectors
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Alícia’t, la fiesta de la cocina fácil, sana y divertida
La feria de la gastronomía de las comarcas de Barcelona tendrá lugar este In

de semana en Món Sant Benet
El evento, ideal para asistir con niños, ofrecerá talleres en directo con chefs

de renombre, espectáculos y un mercado de productos agroalimentarios

Actualizado a 25/04/2016 21:21 

Este fin de semana tendrá lugar en el espacio cultural patrimonial Món Sant Benet de
Sant Fruitós de Bages (http://monstbenet.com/es)la 4ª edición de Alícia’t, la fiesta de la
gastronomía de las comarcas de Barcelona (http://www.sortirambnens.com/agenda-
familiar/activitats-familiars/9844/alicia-t-festa-de-la-cuina-sana-i-divertida-al-mon-sant-
benet) . (http://www.sortirambnens.com/agenda-familiar/activitats-familiars/9844/alicia-t-
festa-de-la-cuina-sana-i-divertida-al-mon-sant-benet)

Talleres, catas y el mercado más grande

El evento, ideal para asistir con niños, constará de más de 150 actividades de cocina fácil,
sana y divertida en un entorno único: conciertos, espectáculos infantiles y familiares,
talleres de cocina en directo con chefs reconocidos de 45’ de duración y el mercado más
grande de productos agroalimentarios singulares integran el programa 100% participativo
y pedagógico.

(http://www.sortirambnens.com/agenda-familiar/activitats-familiars/9844/alicia-t-festa-de-la-
cuina-sana-i-divertida-al-mon-sant-benet)
En Alícia’t aprenderemos a comer mejor, siempre de la mano de la Fundación Alícia
(http://www.sortirambnens.com/agenda-familiar/activitats-familiars/9844/alicia-t-festa-de-
la-cuina-sana-i-divertida-al-mon-sant-benet) (http://www.alicia.cat/es/): a través del
juego, de una manera práctica y divertida, descubriremos la importancia de una buena
alimentación y cómo adquirir unos buenos hábitos alimentarios. (http://www.alicia.cat/es/)

MundoDeportivo.com

http://monstbenet.com/es
http://www.sortirambnens.com/agenda-familiar/activitats-familiars/9844/alicia-t-festa-de-la-cuina-sana-i-divertida-al-mon-sant-benet
http://www.sortirambnens.com/agenda-familiar/activitats-familiars/9844/alicia-t-festa-de-la-cuina-sana-i-divertida-al-mon-sant-benet
http://www.sortirambnens.com/agenda-familiar/activitats-familiars/9844/alicia-t-festa-de-la-cuina-sana-i-divertida-al-mon-sant-benet
http://www.alicia.cat/es/
http://www.alicia.cat/es/
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ALICIA'T 2016 - Vine a la Festa de la gastronomia de les comarque...

Los espectáculos de animación se desarrollarán en el escenario ubicado en la Plaça de
Món Sant Benet y los talleres, en los edificios de La Fàbrica y La Casa de l’Amo.

Para adultos asimismo habrá visitas y catas de vino guiadas a cargo expertos de
renombre; un espacio expositivo, conferencia y radio en directo, con vocación de conocer
y probar productos agroalimentarios de calidad y descubrir los atractivos turísticos y eno-
gastronómicos más singulares del territorio.

(http://www.alicia.cat/es/)
* MÁS INFORMACIÓN en (http://www.alicia.cat/es/) sortirambnens.com
(http://www.sortirambnens.com/) , la agenda semanal de actividades familiares más
completa de Catalunya

* CÓMO LLEGAR: todas las indicaciones, aquí (http://www.sortirambnens.com/agenda-
familiar/activitats-familiars/9844/alicia-t-festa-de-la-cuina-sana-i-divertida-al-mon-sant-
benet).

https://www.youtube.com/watch?v=49WJ68KMzRQ
http://www.alicia.cat/es/
http://www.sortirambnens.com/
http://www.sortirambnens.com/agenda-familiar/activitats-familiars/9844/alicia-t-festa-de-la-cuina-sana-i-divertida-al-mon-sant-benet
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La 4a edició d’Alicia’t dobla l’espai  
i proposa més de 200 activitats
Món Sant Benet esdevindrà un any més la 
capital de la cuina saludable amb la 4a edi-
ció de la festa Alicia’t, que tindrà lloc el 
pròxim cap de setmana. La cita ha doblat 
l’espai i proposa més de 200 activitats re-
lacionades amb la cuina sana i el patrimo-
ni agroalimentari, a més d’una vintena de 

tallers gratuïts impartits pels millors cui-
ners catalans i els professionals de la Fun-
dació Alícia. L’objectiu de la fira és difon-
dre bons hàbits alimentaris a través de la 
pràctica de la cuina saludable, segons va 
explicar el director de la Fundació Alicia, 
Toni Massanés. ESTILS

ha sigut d’ençà que el 1846 s’hi va es-
tablir el pioner, el senyor Henry Poo-
le, amb botiga oberta el 1806 pel seu 
pare, James Poole, però al carrer Eve-
rett, a Bloomsbury, aleshores lluny de 
Mayfair.  

De fa poc les dones també hi són 
presents. El novembre de l’any pas-
sat Phoebe Gormley, una noia de 22 
anys amb tot just un títol de disseny 
de roba obtingut a la Nottingham 
Trent University, va obrir la prime-
ra sastreria exclusiva per a elles, 
Gormley & Gamble. Una sacsejada 
en un món poc avesat a encaixar-ne, 
i en què fins fa vint anys veure una 
dona fora de les rebotigues era qua-
si sacrilegi.  

Un fet rellevant diferencia l’es-
tabliment de Gormley de la tradició 
de Savile Row, però. Gormley no fa 
vestits estrictament a mida. Adap-
ta patrons prèviament dissenyats. 
En anglès, la distinció entre una 
forma i l’altra de fer roba és de llen-
guatge, concepte i preu. El terme 
bespoke implica la creació d’un pa-
tró exclusiu per a cada usuari. El 
made-to-measure, fet a mida, com-
porta la modificació i adaptació 
d’un d’estàndard. El cost ho diu tot: 
el tallat bespoke, no menys de 5.500 
euros per dues peces; el made-to-

Mans 
femenines  
en un imperi 
masculí
Obre a Savile Row, epicentre dels sastres  
de Londres, una botiga de roba per a homes 
dirigida per una dona

Si hi ha tres carrers a Lon-
dres que siguin sinònim de 
distinció i elegància són 
Jermyn Street, Bond Street 
i Savile Row. El primer, a St. 

James; els altres dos, a Mayfair. Tots 
tres a dos passos de Picadilly, artè-
ria que cus la zona amb Regent 
Street, i per la qual s’escampen el 
Ritz, Fortnum & Mason, la Royal 
Academy of Arts i, com a informació 
menys glamurosa, l’estació de metro 
de Green Park.  

Savile Row és de nivell especial. 
Afer de senyors i no de “venedors de 
taronges”, com apunta amb altivesa 
José Luis de Vilallonga a les seves me-
mòries. Savile Row és el lloc ideal per 
fer el que el marquès de Castellbell 
expressava a Otros mundos, otra vida, 
segon volum de la tetralogia, en els se-
güents termes: “Siendo ya un hombre 
virtualmente rico, una mañana me 
desperté dispuesto a convertir en rea-
lidad uno de los sueños de mi vida: ir 
a un buen sastre y encargarme un ves-
tuario base para los años venideros”. 
Perquè Savile Row és això: sastres, lu-
xe, qualitat, distinció, tradició. I així 

LONDRES
QUIM ARANDA
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La quarta edició de la Fes-
ta Alícia’t potenciarà més
que mai els dos eixos que li
donen caràcter: l’apropa-
ment de les tècniques d’al-
ta cuina als fogons de les
cases particulars i la pro-
moció dels productes de
quilòmetre zero, fent un
pas més cap a l’objectiu de
“promocionar el territori a
través de la gastronomia”.

Ho va explicar ahir el di-
rector general de la Fun-
dació Alícia, Toni Massa-
nés, que va ressaltar que la
incorporació de la Diputa-
ció de Barcelona permetrà
doblar l’espai destinat a
una festa que vol ser punt
de trobada de “foodies i
amants de la producció
agroalimentària de proxi-
mitat, però també, i sobre-
tot, de les famílies”.

L’edició d’enguany do-
narà molt protagonisme a
la promoció turística de
les comarques interiors,
que segons Marc Castells,
vicepresident de Promo-
ció Econòmica de la Dipu-
tació de Barcelona, ha d’a-
nar lligada “al patrimoni
gastronòmic i natural que
tenim, que és de Cham-
pions League, amb els mi-
llors productes de quilò-
metre zero”. En aquesta lí-
nia, va assegurar que la in-
tenció de la Diputació “és

tibar tothom que puguem
de Barcelona ciutat cap
aquí, i no només això: hem
de captar gent d’altres
llocs del món, sense posar-
nos límits”.

A la festa s’hi podran
trobar els productes locals
d’onze comarques barce-
lonines, els treballs de set
col·lectius de cuina i més
de dues-centes activitats
gastronòmiques “per a in-
fants i per a un públic
adult no professional”, va
ressaltar Massanés.

I és que una de les màxi-
mes de la fundació és fer

arribar les tècniques més
avançades als fogons de
les llars familiars: “Els xefs
i els científics d’Alícia i els
cuiners convidats explica-
ran què fan d’una manera
divertida, gens tècnica; ai-
xí, quan els visitants arri-
bin a casa, tindran noves
eines i trucs per saber ela-
borar una cuina més sana
i, per tant, més compro-
mesa amb el territori”, va
detallar Massanés.

Entre d’altres, va es-
mentar el taller de cuina a
baixa temperatura que
oferirà Joan Roca, d’El Ce-

ller de Can Roca, de Giro-
na; el que permetrà desco-
brir deu elaboracions
“d’hamburgueses saluda-
bles”, o el del xef bagenc
amb estrella Jordi Llobet,
de L’Ó, que farà una versió
de les seves Montserrati-
nes –unes postres– “per
poder fer a casa”. També
va ressaltar la sessió
d’Eduard Xatruch, Oriol
Castro i Mateu Casañas,
del Disfrutar, que explica-
ran “un dels projectes més
interessants del panora-
ma gastronòmic català de
l’escola d’El Bulli”. ■

a La quarta edició de la fira gastronòmica pretén “promocionar el territori a
través de la gastronomia” a L’entrada de la Diputació permetrà doblar l’espai

La Festa Alícia’t
apropa els trucs de
l’alta cuina a les cases

Carmina Oliveras / TLB
SANT FRUITÓS DE BAGES

Jaume Biarnés, Toni Massanés, Marc Castells i Marta Lacambra, dins la cuina d’Alícia ■ C.O.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

MÉS ALÍCIA’T

La festa se celebrarà aquest
cap de setmana a la seu de la
Fundació Alícia, situada dins
el complex de Món Sant Be-
net, “un entorn natural i patri-
monial immillorable”, va dir
Marc Castells, que té el mo-
nestir del segle X com a joia
de la corona. L’any passat, la
festa, que aprofita tot l’espai,
va rebre 4.000 visitants.

Un 50% dels
tallers de dissabte
ja són plens

Un entorn “únic”
que va rebre
4.000 visitants

Per participar en les aules de
sabors (quatre) i en els tallers
(catorze per a adults i sis per
a nens, que s’aniran repetint),
es requereix inscripció prèvia.
Ahir, més d’un 50% dels que
es faran dissabte i més d’una
tercera part dels de diumen-
ge ja eren plens. Costen dos
euros. La resta de la festa és
gratuïta i d’entrada lliure.

La recuperació de varietats,
eix de la jornada tècnica
Per segon cop, la festa tindrà
una jornada tècnica prèvia
(que es farà divendres al ma-
tí) que, enguany, mostrarà els
estudis de patrimoni agroali-
mentari que ha dut a terme la
Fundació Alícia i que han per-
mès redescobrir l’albergínia
blanca del Bages, les clemen-
tines d’Alcanar, l’oli d’oliveres
mil·lenàries del Sénia i el pè-
sol negre del Berguedà, entre

d’altres. Jaume Biarnés, res-
ponsable de l’àrea de Patri-
moni Alimentari i Sostenibili-
tat de la Fundació Alícia, va
explicar que la jornada per-
metrà copsar “què passa
quan un pagès decideix fer el
pas” i apostar per un produc-
te local “amb la idea d’utilit-
zar la cuina i la gastronomia
com a eina per dinamitzar un
territori”.

Capgirem Vic presentarà
una moció en el pròxim ple
de l’Ajuntament de Vic, el
4 de maig, per demanar
que s’implementi un siste-
ma de recollida de residus
urbans porta a porta a par-
tir del gener del 2017 amb
una empresa mixta, però
amb l’objectiu que el 2018
es pugui fer amb una ges-
tió 100% pública. Això vol-
dria dir constituir una em-
presa participada per ca-
pital només públic, la qual
assumiria conjuntament
amb Vicverd SL (49% de
l’Ajuntament de Vic i 51%
de Sant Tomàs) la gestió a
partir del març del 2018,
“en detriment de la gestió
amb empresa mixta duta
a terme per Vialnetvic

SL”, que en aquest mo-
ment pertany en un 51% a
l’Ajuntament de Vic i en
un 49% a Cespa.

El grup municipal a
l’oposició proposa implan-
tar temporalment, fins al
març del 2018, la recollida
porta a porta amb un mo-
del de gestió portat per
l’empresa mixta Recollida
de Residus d’Osona
(RRO) i Vialnetvic SL. La
moció també inclou la ra-
tificació dels treballs
avançats fins ara, com són
el projecte tècnic d’im-
plantació i l’ordenança del
porta a porta aprovada en
el mandat passat, i insta la
resta de grups democrà-
tics del consistori a treba-
llar conjuntament amb “el
màxim consens possible”
en el projecte presentat en
l’actualitat. ■

Capgirem Vic
vol un “porta a
porta” públic

Redacció
VIC

a El grup presentarà una moció en el
pròxim ple per defensar aquesta gestió

Una persona llençant escombraries en un dels contenidors
del centre de Vic, ahir ■ A.A.
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Un estudi que ha elaborat
l’Ajuntament de Barcelo-
na revela que alguns grans
indicadors, com ara el co-
merç exterior, han experi-
mentat un repunt signifi-
catiu l’últim any. Enfront
d’aquesta tendència, tam-
bé s’aprecia una reducció
en l’atur registrat a la ciu-
tat. Ara bé, quan es llegeix
aquesta xifra al detall, es
constata que aquest des-
cens se sustenta en un mo-
del de contractació basat,
sobretot, en la temporali-
tat. Les dades macro, en
resum, apunten a un esce-
nari de recuperació, però
quan es baixa de pla i se si-
tua en el de l’economia real

es desdibuixa.
En termes d’activitat,

l’informe mostra que du-
rant el 2015 el volum d’ex-
portacions a la demarca-
ció de Barcelona va créixer
un 6,1%, un percentatge
més elevat que la mitjana
catalana (+5,9%) o espa-
nyola (+4%). Des del punt
de vista econòmic, aques-
tes vendes a fora van su-
mar 50.057,4 milions
d’euros, el còmput més alt
des del 2000. En termes
comparatius, les exporta-
cions que es generen al vol-
tant de la capital catalana
representen un 20% del to-
tal de les de l’Estat. Per sec-
tors, el químic, el de l’auto-
moció i el dels béns d’equip
i maquinària són els més
dinàmics. ■

a Durant el 2015 es va arribar al màxim
històric dels últims quinze anys (+6,1%)

Augmenten les
exportacions
a Barcelona

F. Espiga
BARCELONA

BARCELONA

Descàrrega de contenidors al port de Barcelona ■ EPLa quarta edició de la Fes-
ta Alícia’t potenciarà més
que mai els dos eixos que li
donen caràcter: l’apropa-
ment de les tècniques d’al-
ta cuina als fogons de les
cases particulars i la pro-
moció dels productes de
quilòmetre zero, fent un
pas més cap a l’objectiu de
“promocionar el territori a
través de la gastronomia”.

Ho va explicar ahir el di-
rector general de la Fun-
dació Alícia, Toni Massa-
nés, que va ressaltar que la
incorporació de la Diputa-
ció de Barcelona permetrà
doblar l’espai destinat a
una festa que vol ser punt
de trobada de “foodies i
amants de la producció
agroalimentària de proxi-
mitat, però també, i sobre-
tot, de les famílies”.

L’edició d’enguany do-
narà molt protagonisme a
la promoció turística de
les comarques interiors,
que segons Marc Castells,
vicepresident de Promo-
ció Econòmica de la Dipu-
tació de Barcelona, ha
d’anar lligada “al patrimo-
ni gastronòmic i natural
que tenim, que és de
Champions League, amb
els millors productes de
quilòmetre zero”. En
aquesta línia, va assegurar

que la intenció de la Dipu-
tació “és tibar tothom que
puguem de Barcelona ciu-
tat cap aquí, i no només ai-
xò: hem de captar gent
d’altres llocs del món, sen-
se posar-nos límits”.

A la festa s’hi trobaran
els productes locals d’onze
comarques barcelonines,
els treballs de set col·lecti-
us de cuina i més de 200
activitats gastronòmiques
“per a infants i per a un pú-
blic adult no professional”,
va ressaltar Massanés. I és
que una de les màximes de
la fundació és fer arribar

les tècniques més avança-
des als fogons de les llars
familiars: “Els xefs i els
científics d’Alícia i els cui-
ners convidats explicaran
què fan d’una manera di-
vertida, gens tècnica; així,
quan els visitants arribin a
casa, tindran noves eines i
trucs per saber elaborar
una cuina més sana i, per
tant, més compromesa
amb el territori”, va deta-
llar Massanés.

Entre d’altres, va es-
mentar el taller de cuina a
baixa temperatura que
oferirà Joan Roca, d’El Ce-

ller de Can Roca, de Giro-
na; el que permetrà desco-
brir deu elaboracions
“d’hamburgueses saluda-
bles”, o el del xef bagenc
amb estrella Jordi Llobet,
de L’Ó, que farà una versió
de les seves Montserrati-
nes –unes postres– “per
poder fer a casa”. També
va ressaltar la sessió
d’Eduard Xatruch, Oriol
Castro i Mateu Casañas,
del Disfrutar, que explica-
ran “un dels projectes més
interessants del panora-
ma gastronòmic català de
l’escola d’El Bulli”. ■

La quarta edició de la Festa
Alícia’t apropa els trucs de
l’alta cuina a les cases

Carmina Oliveras / TLB
SANT FRUITÓS DE BAGES

a La fira gastronòmica té com a objectiu “promocionar el territori a través de la
gastronomia” a L’entrada de la Diputació de Barcelona permetrà doblar l’espai

SANT FRUITÓS DE BAGES

Jaume Biarnés, Toni Massanés, Marc Castells i Marta Lacambra, dins la cuina d’Alícia ■ C.O.
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D. GUERRERO Barcelona

La segona jornadade vagaparcial
convocada avui al metro de Bar
celona tindrà uns serveis mínims
del 30%, en lloc del 50% decretat
per al dia d’ahir. Les aturades
aquest dimecres seran de 9 h a
15 h i de 22 h fins que s’acabi el
servei.

La primera jornada de vaga
parcial demetro es va desenvolu
parsenseincidentsdestacats, tant
al matí com a la tarda. Van passar
unde cadados trens enhora pun
ta, mentre que la resta del dia la
circulacióvaser l’habitual.L’aflu
ència de passatgers durant les
aturades va ser un 25%més baixa
que lad’undianormal, segonsda

des de TMB. Els autobusos, en
canvi, anaven més plens. Altres
passatgers que preferien elmetro
van decidir avançar els seus des
plaçaments a abans de les vuit del
matí per estalviarse problemes.
Nomésesvanhaverdeferregu

lacions d’accés durant mitja hora
(entre les 8.30 h i les 9 h delmatí)
per no superar la capacitat de les
andanesa lesestacionsdeSagrera
i Sagrada Família. A la tarda es va
regular puntualment el pas de vi
atgers a Diagonal. Plaça Espanya
va serundels puntsde laxarxaen
què més aglomeracions es van
produir per la gran quantitat de
persones que volien agafar els
Ferrocarrils de la Generalitat per
dirigirse a la firaAlimentaria.c

Serveismínims
del 30% el segon dia
de vaga almetro

ÀLEX GARCIA

Gran afluència de viatgers en una estació demetro durant la vaga

Tallersmolt pràctics imoltes cuineres
]El segon dia de l’espai dedi
cat a l’alta cuina The Alimenta
ria Experience va estar marcat
per l’àmplia presència de cui
neres. N’és un exempleMaca
rena de Castro (Jardín, a Pal
ma), que va presentar les seves
creacions amb l’espardenya
(des del pilpil fins a l’aprofita
ment de la pell per fer un crui
xent). Beatriz Sotelo (La Esta
ción, a Cambre, A Coruña) i les
seves elaboracions amb
mol∙luscos gallecs, i els plats
d’AnaMerino al barceloní

Mont Bar van centrar algunes
de les presentacions. També
van cuinarMaría Solivella
(Ca na Totoneta, a Palma),
Yolanda León (Cocinandos,
a Lleó), Celia Jiménez (Còr
dova) i Teresa Gutiérrez
(Azafrán, a Albacete). Els ta
llers de la Fundació Alícia per
fer més apetitós el menjar a
persones amb problemes de
deglució i els tallers d’Ada
Parellada per ensenyar a
cuinar la canalla van tenir
molt d’èxit. / C. Jolonch

El primer fuet sense
additius ni al∙lergògens
]Eraunademandadelmercat i
totaunaassignaturapendent
peramoltselaboradorsque
finalmentharesolt la casad’em
botits artesansCanDuran:pre
sentarelprimer fuet sensecap
additiuni al∙lergogen.Haestat
encol∙laboracióambMiquel
Porta, capde launitatd’investi
gacióenepidemiologiade l’hos
pitaldelMar i catedràtica la
UABi laUniversitatdeCarolina
delNord.

Creix la venda de
productes congelats
]La comercialització de pro
ductes congelats va créixer a
Espanya un 2,3% durant l’úl
tim any segons un estudi pre
sentat per la Plataforma del
Congelat a Alimentaria. Les
famílies amb fills d’entre 6 i 17
anys són el segment quemés
adquireix aquest tipus d’ali
ments, amb una despesamitja
na anual per llar de 220 euros.
El peix i el marisc són els pro
ductes més demanats.El nou fuet de CanDuran

Alimentaria és l’escenari escollit
per una infinitat demarques
per presentar en societat les seves
novetats en vins i caves

Unceller
inesgotable
RAMON FRANCÀS
Barcelona

Aquests dies el recinte fi
ral Gran Via és l’epicen
tre europeu del vi amb
una infinitat de tastos,

conferències, presentacions, festes
i showrooms tan multitudinaris
comlaMúsicadelVideVilaVinite
ca,quedillunsvareuniruns200ce
llersiunes4.000personesalaLlot
jadeMar, i elMagnificatdePrime
ras Marcas, que va congregar al
celler d’Espiells de Juvé & Camps
més de 1.000 persones. També va
tornar ahir a la nit a la seva cita bi
ennal la terceraGNight de l’Asso
ciació Catalana Terra de Garnat
xes, que va reunir a l’hotel Omm
uns 40 cellers i uns 150 vins, i Gra
mona va reeditar la seva eferves
cent festa (BubblesNight Show) al
barceloní teatrePrincipal.
ElsalódelsvinsiespirituososIn

tervin reuneix 800 empreses.
Aquest any s’ha posat en marxa el
Vinorum Think, un programa de
tastos magistrals dirigits per pres
criptors de la talla de Tom Ste
venson, DebraMeiburg i Luis Gu
tiérrez. La patronal Institut del
Cava ha posat en relleu els caves

Prèmium amb el suport del millor
sommelier d’Espanya 2016, Josep
Pelegrín, i l’InstitutCatalàde laVi
nya i el Vi ha apostat pels Vins de
Finca.
Alimentaria és també escenari

de presentacions. Freixenet ha do
nat a conèixer el seu cava creat per
gaudir amb copa baló i gel, el Frei
xenet Ice Cuvée Especial, i avui
presentarà el seu últim Cuvée de
Prestige, el Garnatxa Subirat Pa
rent. Amb aquest cava s’acomiada
per jubilació l’enòleg Josep Buján
desprésd’haver elaborat 3.000mi
lions d’ampolles.Mentrestant, Co
dorniu, acompanyada per un dels
20 millors sommeliers del món,
Guillermo Cruz, ha presentat el
456, cava amb el qual commemora
456veremes ique sortirà almercat
(només 700 ampolles) a finals
d’anyperunpreud’uns 150euros.
Torres ha presentat tres nove

tats: l’aromàticrosatViñaEsmeral
da 2015, un nou chardonnay de la
Conca de Barberà (Sons de Prades
2014), i el vi negre Bellaterra 2015,
vi dirigit a la restauració que
s’anuncia com una “oda al Pene

dès”.Mestreshamostratel seupri
mer cava ecològic i el seu cavamés
dolç,Coquet;Torellóestrenaelseu
rosat de la DO Penedès Rosa
d’Abril, i Sumarroca, els seus caves
de Paratge Qualificat. Avgvstvs re
velalesduesúltimesmicrovinifica

cions, amb sauvignon blanc i mal
vasia de Sitges. Edetària posa de
llarg el seu negre de fina garnatxa
LaGenuïna i la garnatxa blanca La
Terrenal, i La Vinyeta aposta pel
MicroviBlancCarinyenaBlanca.
També diversos cellers espa

nyols han escollit Barcelona per
presentar les seves novetats. Mar
quésdeMurrietahadonat a conèi
xer el seu Primer Rosé, elaborat
ambcarinyena, iProtos,elvielabo
rat amb llevats autòctons amb què
l’anyquevecelebraràel seu90ani
versari: el Protos’27 2014. Peñas
AladasGranReserva 2010 és l’últi
ma novetat de Jorge Monzón, de
Dominio del Águila. Toro Albalá
estrena l’aromàtic i floral Dos Cla
velesielgranDonPXConventoSe
lección 1931, i l’inquietMiguelÁn
gel de Gregorio ha mostrat el seu
primer vi sense sulfits afegits,
l’AllendeNature2015.c

JORDI PLAY

L’espai dedicat als vins és un dels més concorreguts d’Alimentaria

El saló Intervin
reuneix 800
empreses del sector
i guanyen terreny
els tastosmagistrals

Premi a la
innovació per al
vermut ecològic

]Zarro, elprimervermut
100%ecològicdelmón,
presentataAlimentaria
perBodegasSanviver,ha
estatel guanyadordels
premis Innoval2016de
l’Alimentariaen lacatego
riadevins.Entre la resta
de lespropostespremia
deshihaunesrajolesde
xocolataartesanalde
Nestlé, lagammad’embo
tits sensecarndeNoel, les
salsitxesvegetarianes
ambunabarrejadeprote
ïnesdeblat i sojadeGar
denGourmet,unbrou
depuratiudecarxofaeco
lògicad’Aneto,unrostit
dexaiqueespotcuinar
fàcilmental fornambla
meitatdel tempscreatper
Moralejo i elbatutde
xocolata instantàniaCola
CaoShake. /D.Guerrero
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Catalunya  
aconfessional o laica? 
La Fundació Claret organitza el simposi Catalunya 
aconfessional o laica? La regulació jurídica del fet reli-
giós i les diverses confessions, amb la presència d’espe-
cialistes i parlamentaris. Aquest dissabte 30, de 9.15 h 
a 13.45 h, a la Llibreria Claret (Roger de Llúria 5, Barce-
lona). En teniu el programa a fundacioclaret.org.

tel·ligència més amb la tecnologia 
que amb la vida –afirma Jordi Pi-
gem–. Ignorem la intel·ligència que 
batega en tot el que és viu i en canvi 
tenim tot d’utopies relacionades 
amb l’anomenada intel·ligència ar-
tificial –que mai no és veritable in-

tel·ligència, sinó simple capacitat 
mecànica d’aplicar regles de 

manera rígida i cega–. És para-
doxal que atribuïm intel·li-
gència a alguns robots do-
mèstics, com les anomena-
des aspiradores intel·ligents 
(que a partir d’uns simples 

sensors segueixen unes quan-
tes regles fixes), mentre ens re-

sistim a reconèixer la intel·li-
gència de tota mena de formes de 

vida. La mal anomenada intel·ligèn-
cia artificial no pot anar més enllà de 
calcular dades i aplicar regles. En 
canvi, tota forma de vida té consci-
ència del seu món i és capaç de res-
pondre-hi creativament. Fins i tot 
en el nivell de la cèl·lula hi ha una in-
tel·ligència que mai no trobarem en 
les màquines. Quin enfosquiment 
del seny ha fet que un ordinador o 
una aspiradora ens semblessin més 
intel·ligents que una formiga o un 
bri d’herba?”, conclou Pigem, que 
apunta: “Tot i que el darwinisme (i, 
especialment, el neodarwinisme) té 
molt de newtonià, només ens apro-
pem a comprendre la vida i l’evolu-
ció en la mesura que deixem enrere 
les lleis mecàniques a l’estil de New-
ton. De fet, dos segles després de 
Kant, després d’haver dedicat algu-
nes de les ments més brillants de la 
humanitat a intentar explicar la vi-
da a partir de la física i la química, no 
seria honest afirmar que podem re-
alment explicar l’autoorganització 
d’un bri d’herba. Ni tan sols sabem, 
com reconeix l’expert en complexi-
tat Stuart Kauffman, què fa que les 
cèl·lules estiguin vives”. 

Aquesta substitució de la noció de 
supervivència pel gaudi de la vivèn-
cia ens porta també a la reverència 
i la gratitud d’una vida conscient, 
que batega en xarxa i de la qual for-
mem part. Seguint el filòsof i precur-
sor de l’ecologia profunda Arne Na-
ess, Pigem ens recorda: “Com més 
ens autorealitzem més ens identifi-
quem amb els altres. I com més ens 
autorealitzem, més la nostra autore-
alització va lligada a l’autorealitza-
ció dels altres” i, per tant, propiciar 
i protegir tota autorealització forma 
part d’aquest camí cap a l’equilibri 
vital, matriu, que ens depassa i ens 
sustenta. “¿Com es coordinen els bi-
lions de cèl·lules de l’organisme a ca-
da instant? Qui és l’intèrpret?”, es 
pregunta, tot astorat davant l’evi-
dència. “No pot ser cap altre –ens 
proposa Jordi Pigem– que la intel·li-
gència del conjunt de l’organisme: 
una intel·ligència inconscient, la in-
tel·ligència vital, que desborda la 
nostra comprensió”.e

 
 

CONSCIÈNCIA 
D’ARA 

Cada dijous   
 

I la setmana que ve: 
Pierre Rabhi:  

estimar la terra 
 

PLANS   
PER AL CAP  
DE SETMANA

Campionat  
de Brompton

Les famoses Brompton, bi-
cicletes urbanes i plega-
bles d’origen britànic, són 
les protagonistes d’aquest 
Campionat Mundial, que se 
celebra dissabte al Circuit 
de Montmeló. És una cursa 
de 14 km amb dues condi-
cions per poder-hi partici-
par: tenir més de 16 anys i 
vestir amb americana, ca-
misa i corbata.

Flors i Violes  
a Palafrugell

Palafrugell arriba a la 7a 
edició d’aquesta festa que 
celebra la primavera. Hi 
haurà més d’una trentena 
de patis i espais de la vila i 
més d’una vintena de car-
rers decorats per a l’ocasió. 
A més, hi haurà la fira d’ar-
tesans Flors i Violes i un es-
pai de gastronomia amb 
food trucks que oferiran 
menjar d’arreu del món. 

Biergarten al 
Poble Espanyol

El Poble Espanyol es con-
verteix aquest cap de set-
mana en un típic Biergar-
ten alemany, on la cervesa 
i també la gastronomia són  
les grans protagonistes. A 
més, hi haurà tallers, con-
cursos, regals, música en 
directe amb concerts i DJs, 
i també activitats pensa-
des per fer passa una bona 
estona als més petits. 

Pirinexus 360 
Challenge 2016

Girona, Olot o la Jonquera 
són alguns dels escenaris 
pels quals transcorrerà la 
Pirinexus 360 Challenge, 
que se celebra dissabte. Es 
tracta d’un recorregut cir-
cular de 350 km. Els ciclis-
tes participants hauran de 
completar aquesta ruta en 
un temps màxim de 20 ho-
res, de manera individual o 
per relleus.

Alicia’t 
a Món Sant Benet
Torna Alicia’t, la festa de la 
Fundació Alícia sobre la 
cuina saludable, que se ce-
lebra el cap de setmana a 
Món Sant Benet. S’hi po-
dran tastar productes 
agroalimentaris de quali-
tat de les comarques cen-
trals catalanes i descobrir 
els atractius turístics i eno-
gastronòmics més singu-
lars del territori.

6
No Limits 
Barcelona

Aquest dissabte se celebra 
la 3a edició de la No Limits 
Barcelona. Aquesta és una 
prova esportiva, inclusiva i 
innovadora, que visibilitza 
la conducció de vehicles 
ecològics adaptats per a 
persones amb discapacitat 
física, i vehicles no adap-
tats conduïts per persones 
amb discapacitat. La cita és 
al moll de la Marina. 
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Amb 180 propostes
Figueres (Alt Empordà)
Fires i Festes de la Santa Creu. Del 29 d’abril al 8 de
maig. L’activitat comercial suma molts actes, com ara
la mostra d’art floral, les sardanes i les barraques.

De retorn a Baetulo
Badalona (Barcelonès)
Magna Celebratio. Fins a l’1 de maig. La ciutat difon el
seu passat romà amb recreacions històriques, tallers,
espectacles, xerrades i visites als espais patrimonials.

73 cellers DOQ Priorat i DO Montsant
Falset (Priorat)
Fira del Vi. 29 d’abril-1 de maig. L’esdeveniment
que convida a tastar i descobrir els vins del territori
amb cites especials com la 10a Nit de les Garnatxes.

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 29 D’ABRIL DEL 2016 | Catalunya Central | 27

L’AGENDA DE LA SETMANA

FESTES MAJORS I ALTRES FESTES
Castellar de la Ribera (Solsonès).................................................................................................... Dia 1. Festa dels Apòstols. www.castellaribera.ddl.net
Castellfollit del Boix (Bages) ................................................................................................. Dies 29/04-1/05. Festa major. www.castellfollitdelboix.cat
Clariana de Cardener (Solsonès) .................................................................................................Dies 30/04 i 1/05. Festa major. clarianacardener.ddl.net
Igualada (Anoia) ..............................................................................Dia 30. Festa 75è Aniversari de l’Agrupació Folklòrica Igualadina. www.igualada.cat
Llobera (Solsonès) ............................................................................................................ Dies 30/04 i 1/05. Festa major. Tel. 973 48 38 29. llobera.ddl.net
Navàs (Bages) ..........................................................................................Dies 29/04-1/05. Festa major de Castelladral. Tel. 93 839 00 22. www.navas.cat
Òdena (Anoia)..................................................................................................................Dies 29/04-1/05. Festa major. Tel. 93 801 74 34. www.odena.cat

FIRES I MOSTRES
Igualada (Anoia) ...........................................................................Dies 11, 25, 26/04 i 1/05. 18a Mostra de Dansa Ciutat d’Igualada. www.igualada.cat

Olost (Osona) ..................................................................................................................Dia 1. Fira Santa Creu de Jutglar. Tel. 93 888 02 11. www.olost.cat
Santa Margarida de Montbui (Anoia) ....................................... Dies 30/04 i 1/05. Fira de la Multicultura i del Comerç. Tel. 93 803 47 35. www.montbui.net

GASTRONOMIA
Cambrils (Solsonès) ............................................................................................... Dies 22/04-8/05. IV Jornades dels Fideus Rossos. www.cambrils.cat

Castellgalí (Bages)................................................................................................................. Dia 1. Fira del Panellet. Tel. 93 833 11 21. www.castellgali.cat
Sant Fruitós de Bages (Bages) .................Dies 30/04 i 1/05. 4a edició d’Alicia’t. Festa gastronòmica comarcal - Món Sant Benet. www.monstbenet.com

Navarcles (Bages)
Festival Clam. Del 28
d’abril al 8 de maig.
http://clamfestival.org
El Festival de Cinema So-
lidari de Navarcles cele-
bra la 13a edició a l’Audi-
tori Agustí Soler i al Cen-
tre Cultural la Creueta. La
programació d’enguany
té com a títol l’eix temàtic
Llibertat, lluita perma-
nent, amb la reflexió so-
bre un dels valors fona-
mentals de la humanitat,
i ha rebut 252 obres pro-
cedents de 65 països del
món. A banda de les pro-
jeccions també hi ha mol-
tes activitats paral·leles
com exposicions, con-
certs, presentacions, tea-
tre o conferències. L’actor
Joan Pera lliurarà el pre-
mi Pere Casaldàliga 2016
a Proactiva Open Arms
l’1 de maig (al costat, foto
de la presentació).

Cinema
solidari

A la jornada del Dia Inter-
nacional de la Dansa de
Vic hi haurà aquest any la
participació de més d’un
miler de nens i nenes d’es-
coles de dansa de Vic i co-
marca, que al llarg de dis-
sabte oferiran exhibicions
de diferents disciplines:
hip-hop, contemporani,
clàssic i jazz, entre altres.
Al matí hi haurà actua-
cions d’alumnes de dansa
de 3 a 13 anys i a la tarda
serà el torn dels més
grans. L’emplaçament de
la diada canvia aquest any,

ja que l’activitat sempre té
lloc a la plaça dels Màrtirs
però enguany està ocupa-
da per les activitats del Re-
cercat, jornades de cultu-
ra i recerca local, i per tant
es farà de forma excepcio-
nal a la plaça Catedral. En
cas de pluja es traslladarà
al recinte firal El Sucre.

També recercat
Aquest cap de setmana,
concretament del 29
d’abril a l’1 de maig, Vic
acull també la XII edició
del Recercat, les jornades
de cultura i recerca local
que es fan anualment en el
marc dels actes de la capi-

tal de la cultura catalana i
tenen una àmplia propos-
ta d’activitats, com expo-
sicions, taules rodones, ta-
llers infantils, presenta-
cions i el lliurament de
premis de reconeixement
Recercat, que volen reco-
nèixer la tasca en recerca i
divulgació dels instituts
d’estudi i entitats cultu-
rals (més informació a
http://viccc2016.cat).

Dia de la dansa
b Dia: 30 d’abril.
b Hora i lloc: plaça Cate-
dral, de 10 a 1 i de 5 a 8 h.
b Més informació:
www.vic.cat

a Exhibicions de diferents disciplines ompliran la plaça
Catedral i no la dels Màrtirs, ocupada pel Recercat

Un miler de nens i nenes
celebren el dia de la
dansa dissabte a Vic

J. Peña
VIC

Moltes poblacions celebren el dia de la dansa amb exhibicions de tota mena ■ E. MAGRE
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LA QUARTA EDICIÓ DE LA FESTA ALÍCIA’T PROPOSAMÉS DE 150 ACTIVITATS GASTRONÒMIQUES

Cuina saludable aMón Sant Benet

Voleu descobrir com cuina a
baixa temperatura l’equip del
Celler deCanRoca? O prefe-
riu aprendre a preparar àpats
originals sense gluten? Aquests
són dos dels molts tallers, pen-
sats per a tots els públics, que
us esperen a la quarta edició
d’Alícia’t, la festa de la gas-
tronomia de les comarques de
Barcelona, que es celebra al
MónSant Benet.
També podreu conèixer fór-

mules per cuinar hambur-
gueses demanera saludable i
aprofundir en els grans plats
de la cuina catalana de tots els
temps, coincidint que aquest
any Catalunya ésRegió Euro-
pea de la Gastronomia.
A l’aula dels sabors Barcelo-

na és molt més s’hi desenvo-
luparan tastos de productes
elaborats a les comarques de
Barcelona de la mà de profes-
sionals comManel Guirado,
prescriptor gastronòmic, que

combinarà algunes de les es-
pecialitats de pastisseria tra-
dicionals amb vins. O Laia
Pont, experta en formatges, i
Josep Pelegrín, millor somme-

lier de Catalunya 2014-15, que
faran un maridatge de for-
matges artesans i vins. Per la
seva banda, Toni Massanés us
descobrirà productes agroali-

mentaris que neixen a la conca
del riu Llobregat.

Gastronomia de proximitat
Podreu visitar elsHorts de

LAIA ANTÚNEZ

ALÍCIA’T

FUNDACIÓ ALÍCIA. MÓN SANT BENET.
CAMÍ SANT BENET, S/N. SANT FRUITÓS
DE BAGES. TEL.: 938 759 401. DATA: 30
D’ABRIL I 1 DE MAIG. PREU: ENTRE 2 I 4€.
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA.• Alicia.cat

La Festa Alícia’t s’apropa a la gastronomia de les comarques de Barcelona amb tallers i activitats per a tots els públics.

la cuina fàcil, sana i divertida

Món St Benet,
30 d’abril i 1 de maig
de 2016

www.alicia.cat

Sant Benet, un espai gestionat
per 2147MANS, una coopera-
tiva social que treballa la terra
per obtenir productes ecolò-
gics i d’origen local, i l’exposi-
ció Som gent de profit, que vol
conscienciar sobre elmalbara-
tament alimentari.
El programa també inclou ta-

llers de cuina en directe amb
col·lectius comCubat, que pro-
mocionen la riquesa gastronò-
mica del Baix Llobregat, oEls
FogonsGastronòmics del Ba-
ges, amb plats representatius
de la cuina bagenca.
Per als més petits s’han pre-

vist tallers participatius amb
què, tot jugant, podran pre-
parar patés saludables, co-
neixeran la piràmide dels
aliments i transformaran ali-
ments bàsics com els làctics i
la fruita en plats d’alta cuina.
En total, la Festa Alícia’t pro-

posamésde 150activitats,
gratuïtes i de pagament, pensa-
des per fomentar els bons hàbits
alimentaris a través d’una cuina
saludable, fàcil i divertida.
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60  Compra entrades i reserva taula a www.timeout.cat

Menjar i beure

Carxofes a la brasa

a  an s ue a ls ostalets namorats     
245 11 88) preparen aquestes carxofes, fetes al foc 
de rasa d al ina  an amoroses i rostides am  tanta 
cura que es desfan a la oca  es carns, tam  a la 
rasa, s n l altre ran reclam   2,5   la carxofa

DE LA SETMANA
EL PLAT

Bona sortida en família: el 
dissabte 30 i el diumenge 1, el 
complex arquitectònic i 
gastronòmic Món Sant Benet, 
veí de la Fundació Alícia, celebra 
la quarta edició d’Alícia’t, una 
festa que celebra la 
gastronomia barcelonina  

urant aquests dos dies, el lloc 
es convertirà en aparador de 
productes turístics, 
gastronòmics i agroalimentaris 
de les comarques de Barcelona  

i aurà tastos de productes 
locals singulars i un mercat amb 
menjar i beure barceloní i de 
qualitat, així com showcooking a 
càrrec del Celler de Can Roca  
–presentaran el Rococook, 
projecte de cuina al buit 
desenvolupat amb Alícia– i 

isfrutar, entre d’altres  
a programació tamb  preveu 

una proposta específica de 

tallers per a nens, enfocats a 
destacar la importància d’una 
bona alimentació i uns bons 
àbits  Ara b , la pla a de Sant 

Benet també acollirà activitats 
de lleure i espectacles per a tots 
els p blics   

Alícia’t 
Món Sant Benet (el Bages). 

ivendres 30 i diumenge 1.

Menja producte barceloní
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La cuina és fàcil a Alícia’t

Xefs com Oriol Castro, Joan Roca i Salvador Brugués desvelen els trucs que apropen les tècniques més
modernes a les cases
De: Carmina Oliveras  

Joan Roca durant la seva intervenció, aquest dissabte al matí. Foto: C.O.

La cuina ha de ser “fàcil, amena, divertida”. Ha “d’atipar i ha de portar gust i textura, però també ha de ser saludable”; i això es pot
aconseguir amb unes tècniques “que no volem que es quedin només dins els restaurants, sinó que volem que estiguin a totes les cases,
per això avui he vingut vestit de carrer, i no de cuiner”.

Són les paraules que Salvador Brugués, del Celler de Can Roca, ha fet servir aquest dissabte al matí com a introducció d’un dels tallers
estrella de la Festa Alícia’t, que aquest diumenge es repetirà.

L’auditori de la Fundació Alícia s'ha omplert del tot per seguir les instruccions de Brugués i també de Joan Roca, que ha arribat un pèl tard
a la cita, provocant un aixecament instantani de mòbils que volien capturar el moment.

D’una manera més que senzilla, els dos pioners de la cuina al buit i del control de temperatura han mostrat i sobretot explicat com ha
evolucionat aquell xup-xup que feien les nostres àvies i que ara ja no es fa dins de cassoles, sinó amb plàstics, pots de vidre,
matemàtiques i molta ciència.

De la mà de la Fundació Alícia, “amb qui tenim un intercanvi de coneixements constant”, els Roca han aconseguit plasmar en una taula el
temps i la temperatura exacte que requereix cada aliment amb l’afany de “buscar aquell resultat de cullera”.

Abans de Roca i Brugués, un altre gran xef, Oriol Castro, un exBulli ara al capdavant dels restaurants Compartir i Disfrutar, ha detallat mil
i una maneres de preparar ostrons del Delta, fent un especial èmfasi a com cal obrir i buidar ostres i escopinyes “per a no intoxicar la
família”. Clavar, doblegar i fer palanca. I olorar. Sempre. També ha donat consells per anar a comprar: les ostres han de pesar, i han
d’estar tancades.

Mentre Castro explicava i explicava, a la sala del costat els més menuts s’embrutaven mans i cara d’allò més amb un taller per a fer
piruletes de xocolata amb encenalls de pernil salat, combinació excèntrica però de resultat.

Tastets a dojo
Els tallers han donat una arrencada d’estrella a una festa que, enguany, ha volgut aprofitar l’arribada de visitants –la majoria de fora de
les comarques centrals– per a donar a conèixer els productes locals.

A llarg de tota l’esplanada de Món Sant Benet, centre neuràlgic de la festa, s'han instal·lat desenes de parades que permeten fer un
recorregut fins el prat tastant el bo i millor de cada comarca. Pa amb oli, llegums, vins, embotits, formatges, fruites, verdures i també
dolços. Un no parar de tastar.
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Al matí, el certamen ha rebut la visita de la consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, que ha fet una visita acompanyada d’alcaldes del
Bages.

La Festa Alícia’t continua aquest diumenge amb desenes de tallers i activitats paral·leles.

Tastant esferificacions de vinagre en el taller d'Oriol Castro. Foto: C.O.

Taller de fer piruletes de xocolata amb encenalls de pernil salat cuit. Foto: C.O.
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El navassec Joan Fernández ofereix un tast dels seus olis. Foto: C.O.
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GASTRONOMIA

La cuina és fàcil a Alícia't
 Xefs com Oriol Castro, Joan Roca i Salvador Brugués desvelen els trucs que apropen les
tècniques més modernes a les cases

 El producte local es dóna a conèixer amb la voluntat d'atraure turisme a l'interior

 





CARMINA OLIVERAS / TLB - SANT FRUITÓS DE BAGES

La cuina ha de ser “fàcil, amena, divertida”. “Ha d'atipar i ha de portar gust i
textura, però també ha de ser saludable”, i això es pot aconseguir amb unes
tècniques “que no s'han de quedar només dins dels restaurants, sinó que han
d'arribar a totes les cases”. “Per això avui he vingut vestit de carrer, i no de
cuiner.” Són les paraules que Salvador Brugués, d'El Celler de Can Roca, va
fer  servir  ahir  com  a  introducció  d'un  dels  tallers  estel·lars  de  la  Festa
Alícia't, que avui diumenge es tornarà a repetir.

L'auditori  de  la  Fundació  Alícia  es  va  omplir  del  tot  per  seguir  les
instruccions de Brugués i també de Joan Roca, que va arribar un xic tard a la
cita,  quan  va  provocar  un  aixecament  instantani  de  mòbils  que  volien
capturar el moment. D'una manera més que  senzilla,  els dos pioners de  la
cuina  al  buit  i  del  control  de  temperatura  van mostrar  i  sobretot  explicar

Joan Roca i Salvador Brugués van omplir l'auditori de la Fundació Alícia Foto: C.
OLIVERAS.
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com ha evolucionat aquell xupxup que feien les nostres àvies i que ara ja no
es fa dins de cassoles, sinó amb plàstics, pots de vidre, matemàtiques i molta
ciència.

Per  mitjà  de  la  Fundació  Alícia,  “amb  qui  tenim  un  intercanvi  de
coneixements  constant”,  els  Roca  han  aconseguit  plasmar  en  una  taula  el
temps i la temperatura 
exacta que requereix cada aliment amb l'afany de “buscar aquell resultat de
cullera”.

Abans de Roca i Brugués, un altre gran xef, Oriol Castro, abans a El Bulli  i
ara al capdavant dels restaurants Compartir i Disfrutar, va detallar mil i una
maneres de preparar ostres del Delta, fent un especial èmfasi en la manera
d'obrir  i  buidar  ostres  i  escopinyes  “per  no  intoxicar  la  família”.  Clavar,
doblegar i fer palanca. I olorar. Sempre. També va donar consells per anar a
comprar:  les  ostres  han  de  pesar,  i  han  d'estar  tancades.  Mentre  Castro
explicava i responia les preguntes d'un públic entregat, a la sala del costat els
més menuts  s'embrutaven mans  i  cara  amb  un  taller  per  fer  piruletes  de
xocolata  amb  encenalls  de  pernil  salat,  combinació  excèntrica  però  de
resultat.

Tastets a dojo

Els tallers –hi ha duescentes propostes– van donar una arrencada d'estrella
a  una  festa  que,  enguany,  ha  volgut  aprofitar  l'arribada  de  visitants  –la
majoria  de  fora  de  les  comarques  centrals–  per  donar  a  conèixer  els
productes  locals.  Al  llarg  de  tota  l'esplanada  de  Món  Sant  Benet,  centre
neuràlgic de la festa, es van instal·lar desenes de parades que permetien fer
un recorregut fins al prat tastant el bo i millor de cada comarca. Pa amb oli,
llegums, vins, embotits,  formatges,  fruites, verdures  i  també dolços. Un no
parar de tastar.

Al  matí,  el  certamen  va  rebre  la  visita  de  la  consellera  d'Agricultura,
Meritxell Serret, que va fer una visita acompanyada d'alcaldes del Bages. La
Festa  Alícia't  continua  avui  diumenge  amb  desenes  de  tallers  i  activitats
paral·leles.

Desar la notícia al meu compte

Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari veri͐cat i
acceptar les Normes de Participació.

Escriure un comentari

Identi䎭犠car-me. Si ja sou usuari veri͐cat, us heu d'identi͐car.

Vull ser usuari veri䎭犠cat. Per escriure un comentari cal ser usuari veri͐cat.
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Alícia't arrenca amb rècord d'aâuència als tallers i
activitats
  La festa programa durant aquest cap de setmana prop de 200 activitats relacionades amb la

cuina sana i el patrimoni agroalimentari de les comarques de Barcelona

  Alicia't, la festa de la gastronomia de les comarques de Barcelona

Redacció | 30/04/2016 a les 20:12h

Arxivat a: Societat, Diputació de Barcelona, Món Sant Benet, gastronomia, Alícia't

Sedación Dental - 100 eur
Estarás dormido mientras arreglamos tu boca! Más info llama 900102969

Oriol Castro, del restaurant Compartir de Cadaqués, durant un dels tallers d'Alícia't | MSB

La quarta edició d'Alícia't, la festa de la gastronomia de les comarques de Barcelona ha arrencat
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aquest matí a Món Sant Benet amb el volum d'inscripció dels tallers més elevada dels darrers
anys. El programa d'aquest cap de setmana inclou prop de 200 activitats, entre tallers,
demostracions i tastos, amb la cuina sana, fàcil i divertida com a 焂l conductor. 

 

Coorganitzada per la Fundació Alícia i la Diputació de Barcelona, Alícia't ha incorporat enguany la
presència de col·lectius de cuina, productors i entitats provinents de les 11 comarques de l'àmbit
de Barcelona que han ensenyat la seva gastronomia, productes agroalimentaris i també projectes
de promoció del territori estretament vinculats a la cuina i a la terra.

 

El Prat de Sant Benet ha adquirit aquest any un paper destacat a la festa acollint tots aquells
col·lectius, empreses i institucions que representen el territori de les comarques de Barcelona, eix
a partir del qual es visualitza el creixement d'Alícia't en relació a l'edició anterior a través de la
participació de la Diputació.

 

Al prat s'hi ha instal·lat un segon escenari d'activitat on aquest matí s'hi ha desenvolupat la
Cigronada, amb Vilafranca Ve de Gust. Aquest és un dels sis col·lectius de cuina que participen
enguany a Alícia't amb demostracions de la gastronomia de cada territori.

 

La cuina amb ostres, un dels tallers amb més èxit 
 

Durant aquesta primera jornada, Món Sant Benet ha acollit l'emissió en directe del programa El
Suplement, de Catalunya Ràdio, i del magazín 1món.cat, de la Xarxa de Televisions Locals. 

 

Ambdós programes han estat l'aparador de les activitats i protagonistes d'Alícia't, que enguany ha
comptat amb la presència de la Consellera d'Agricultura de la Generalitat, Meritxell Serret, i del xef
Joan Roca, que ha volgut acompanyar el seu equip en la presentació del nou sistema de cuina al
buit i a baixa temperatura que s'ha fet en el marc d'Alícia't. 

 

Un altre dels tallers que ha aixecat més expectació en aquest primer dia ha estat el de l'equip
encapçalat per Oriol Castro, del Compartir de Cadaqués, amb la demostració de la cuina amb
ostres que ofereix l'establiment.

 

Hamburgueses saludables, fórmules per fer supersucs sans i deliciosos, cuina de peix al
microones, bombons, tallers especialitzats en cuina per a persones amb intoleràncies alimentàries
i les sessions per als més menuts han convertit aquesta primera jornada d'activitats en un èxit.

 

L'espai de tast amb productes gastronòmics singulars de les comarques de Barcelona, l'Aula dels
Sabors ‘Barcelona és Molt Més', també ha fet ple a les propostes encapçalades per Manel Guirado
i per Laia Pont i Josep Pelegrín, millor sumiller de Catalunya del 2014 i 2015. Un viatge per les
especialitats de la reposteria de les comarques de Barcelona i un tast de formatges maridats amb
vins del territori han estat els eixos d'aquesta nova proposta 100% Barcelona.

 

Alícia't torna a obrir portes aquest diumenge, entre les 10 del matí i les 6 de la tarda, amb un
programa d'activitats a l'entorn de l'alimentació saludable i els productes agroalimentaris
singulars de l'àmbit de les comarques de Barcelona.

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C_5wF-TInV9KND8rhzAaV8KWIBbLl1LtEobzap_cCmPyerjcQASDblc0IYNWFgIC8CKAB98mOuAPIAQKpAjEjxGUxQrM-qAMByAPBBKoEyQFP0NG7nczypjthC8RF2KP74lwF1dv1LWCj0v1m9-2x2ASsYT93UexiOkF4ivoKrgyfZ1WX1EWRbk_-HYXzGcrJm8mjZ0DBwgsAAqoNvE9LrvVB_b6ve0T2aOPERJ5bbr72Dgz-swUJhDMLt_OCpKEuXq_7z8yV4-HBLQPGVKsxQ2xT-9Q1ngY-MmB1kLvh2MTDuTN58kg2ESY_nbI9C084-6dvr87GdRHp9fkgjCaKTfI-2DSXhC3E9hnM3lZDUfvb_kTVyXLgy7-IBgGgBgKAB_G18UeoB6a-G9gHAdgTAw&num=1&cid=CAASEuRoGAY6pa8tJUN3oo32zudUNw&sig=AOD64_34DNm-ZoK2LG_wzgi5xxe0uQ4hcA&client=ca-pub-5885821725434197&adurl=http://www.docsbarcelona.com/
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CINE A CASA

pel·lícula Hora cadena crítica públic GÈnere

Obra mestra ★★★★★ Molt bona ★★★★ Bona ★★★ Regular ★★ Dolenta ★ Sense qualificar ◗

Cuatro Lleida TV

8 TV #0

La Sexta
08.35 Si parpadeas...

09.20 Los viajes del veterinario 

al rescate.

09.50 Veterinario al rescate.

10.45 Callejeros viajeros. 

TARDA

14.00 Noticias Cuatro.

14.45 El tiempo.

14.55 Noticias Cuatro deportes.

15.20 Deportes Cuatro.

15.45 Home cinema. Los amos 
del barrio (2012).

17.55 Home cinema. The wa-
terboy (1998). 

NIT

19.50 Noticias Cuatro.

21.00 Deportes Cuatro 2.

21.35 El tiempo.

21.45 Lady killers.

21.45 El blockbuster. Indoma-
ble (2011). 

23.25 Cine Cuatro. Jennifer’s 
body (2008).

01.15 Cine Cuatro. Amenaza 
subterránea (2009).

08.00 Notícies vespre diven-

dres. Redifusió. Presentat 
per Núria Sirvent. 

08.45 Bonus Music. Videoclips. 
08.59 Petons i moltes felicitats.  
09.00 Club Banyetes.  
10.30 Sindicats. CCOO.  
11.00 Aventura’t. Redifusió.  
11.30 Pregó festa Moros i Cris-

tians.  Va tenir lloc el passat 
diumenge al Castell del Rei 
del Turó de la Seu Vella.

12.30 Info Noguera.  
13.00 Adolescents.cat.  
13.30 Hipsterland. Cap. 3.  Sèrie 

sobre aquesta tribu urbana 
de Barcelona.

TARDA

14.00 Pica Lletres. Redifusió. 
Cap. 5. 

14.30 DiS. Redifusió.  
15.00 El debat de Lleida Activa.  
16.00 1món.cat. El programa 

es posa avui la còfia i el 
davantal per entrar a la 
cuina de l’Alícia’t, la fes-
ta gastronòmica de Món 
Sant Benet, a Sant Fruitós 
de Bages, que aquest any 
proposa als visitants més 
de 150 activitats lúdiques 
i divulgatives. El magazín 
dels caps de setmana de 
les televisions locals viurà 
en directe, des de les 16.00 
h fins a les 18.00 h, alguns 
tallers gastronòmics, con-
versarà amb xefs i experts 
en vins i formatges, i fins i 
tot comptarà amb música 
saludable.

18.00 Aran TV resum setmanal.  
19.00 Caminant per Catalunya. 

Redifusió.  
19.30 De Tee a Green. Redifusió.  

NIT

20.00 En joc.  
21.30 Al dia notícies.  
22.00 La 7mana a Ponent. Re-

difusió.  
22.30 Especial Fira de Titelles 

de Lleida.  
23.00 Llanterna digital. Cap. 1. 
00:00 1món.cat. Redifusió.  
02:00 Estació digital. Redifusió.  
02:30 Bonus Music. Videoclips 

musicals del panorama 
nacional i internacional. 

07.15 8 de 8. 
08.00 Televenda.

11.30 Just for laughs. Gent 
particular, proves estra-
nyes i comportaments no 
aconsellables.

13.30 Entre fantasmas. Sèrie.

TARDA

15.00 CSI Las Vegas. Sèrie. 
16.50  Imborrable. Sèrie
17.00 Crimen en el paraíso. 

Sèrie.

NIT

21.00 8 al dia. Espai informatiu, 
presentat per Marc Calderó, 
que recull les notícies més 
importants que s’han pro-
duït durant el dia.

21.35 Miénteme (Lie to me).  
Infiltrados, A ciegas, Sa-
crificio, El centro de todo,                       
Verdad o consecuencias i                
Cuestión de control. Sèrie 
sobre un psicòleg que és 
un detector de mentides.

02.40 Clips. Videoclips nacionals 
i internacionals.

08.00 Música. 
09.06 Premier League preview. 
09.36 NBA en acción. 
10.03 Clubbers Liga Endesa. 
10.33 Documental. Ronaldo.
12.10 La huida. 
13.10 Re-Likes. 

TARDA

14.05 Tupper late motiv. 
15.05 El club de la F-1. GP de 

Rusia.
16.05 Cine. Matilda.
17.45 BBC Earth: Tecnología 

animal. Colonizadores, 
Supervivientes i Asesinos 
de sangre fría.

NIT

20.31 Cine. Hitch: Especialista 
en ligues.

22.30 El día del fútbol.

00.30 Cine. La conspiración del 
poder.

02.16 Saturday night live. Julia 
Louis-Dreyfus / Nick Jonas.

03.06 CSI Miami. Vacaciones 
permanentes, Defiende tu 
postura i Mi niñera.

06.20 Historias con denomi-

nación de origen.

06.50 Bestial.

07.45 Piso compartido.

08.50 Hoteles con encanto.

09.20 Zapeando.

12.30 Top trending tele.

TARDA

14.00 La Sexta noticias.

15.00 La Sexta deportes.

15.15 La Sexta meteo.

15.30 Cine. Aventuras en Alaska 
(2002). Dir.: Brian Levant.

17.30 The Glades.

NIT

20.00 La Sexta noticias 2ª edi-

ción.

20.45 La Sexta meteo 2ª edi-

ción.

21.00 La Sexta deportes 2ª 

edición.

21.30 La Sexta noche.

02.30 Juega con el 8.

04.00 Canal bingo.

04.30 Minutos musicales.

TELEVISIÓ

Aventuras en Alaska 15.30 La Sexta ★★ ★★ Comèdia familiar
Los goonies 15.35 Boing ★★★★ ★★★★ Aventures
Rocky 16.00 Energy ★★★★ ★★★★ Drama
Yo, Robot 16.00 Neox ★★★ ★★★ Thriller
Vera Cruz 18.30 13TV ★★★★ ★★★★ Western
Indomable 21.45 Cuatro ★★ ★★ Thriller
La gran boda 22.05 La 1 ★★ ★★ Comèdia
Capitán América: El primer vengador 22.10 Antena 3 ★★ ★★ Aventures

Aventuras en Alaska
LA SEXTA / 15.30
EUA. 2002. 97’. Gèn.: Comèdia 
familiar. Dir.: Brian Levant. Int.: 
Cuba Gooding Jr., James Coburn. 
Com.:  Un urbanita hereta d’un 
parent a Alaska un grup de gos-
sos de trineu. Comèdia disfressada 
d’aventures exòtiques.

Los goonies
BOING / 15.35
EUA. 1985. 111’. Gèn.: Aventures. 
Dir.: Richard Donner. Int.: Sean 
Astin, Josh Brolin. Com.: Amb el 
toc de Spielberg, un grup d’ado-
lescents persegueix un tresor 
pirata amagat en unes galeries 
subterrànies.

Rocky
ENERGY / 16.00
EUA. 1976. 119’. Gèn.: Drama 
esportiu. Dir.: John Alvidsen. 
Int.:  Sylvester Stallone, Talia 

Shire. Com.: Inici de la saga del 
boxejador humil disputant el 
títol de campió del món. A con-
tinuació, s’emeten les quatre 
entregues següents de manera 
ininterrompuda.

Yo, Robot
NEOX / 16.00
EUA. 2004. 116’. Gèn.: Thriller fu-
turista. Dir.: Alex Proyas. Int.: Will 
Smith, Bridget Moynahan. Com.: 
En el futur, els robots fan la feina 
dels humans fins que comencen 
a pensar per si sols.

Vera Cruz
13TV / 18.30
EUA. 1954. 94’. Gèn.: Western. 
Dir.: Robert Aldrich. Int.: Burt 
Lancaster, Gary Cooper. Com.: 
Cooper i Lancaster es disputen 
l’amor de Sara Montiel en plena 
Revolució mexicana. Tot un clàssic 
del gènere.

Indomable
CUATRO / 21.45
EUA. 2011. 93’. Gèn.: Thriller. Dir.: 
Steven Soderbergh. Int.: Gina Ca-
rano, Ewan McGregor. Com.: Un 
agent secret allibera a Barcelona 
un dissident xinès segrestat.

La gran boda
LA 1 / 22.05
EUA. 2013. 90’. Gèn.:Comèdia 
romàntica. Dir.: Justin Zackham. 
Int.: Robert de Niro, Diane Keaton. 
Com.: Una exparella divorciada 
es reuneix al cap dels anys per al 
casament del seu fill.

Capitán América: El...
ANTENA 3 / 22.10
EUA. 2011. 125’. Gèn.: Aventures 
fantàstiques. Dir.: Joe Johnston. 
Int.: Chris Evans, Tommy Lee Jo-
nes. Com.: Fidel adaptació al cò-
mic de la Marvel dels anys 40 amb 
la creació del superheroi.

Alemanya. 2006. 122 minuts. Gènere: Drama bèl·lic. 
Director: Joseph Vilsmaier, Dana Vávrová. Intèrprets: 
Gedeon Burkhard, Lale Yavas, Lena Beyerling, Juraj 
Kukura. Comentari: El cine, en un intent de mantenir 
viva la memòria de l’horror, ha recreat –i de vegades 
fins i tot n’ha abusat– l’holocaust amb una infinitat 
de títols, uns de millors i altres de pitjors, però sem-
pre tocant la fibra de l’espectador. N’hi ha prou amb 

recordar La llista de Schindler, La capsa de música, La 
solución final, Amén o la televisiva Holocaust. El último 
tren a Auschwitz presenta la peculiaritat que és un film 
alemany, i sempre resulta interessant comprovar el 
punt de vista de qui va assistir en primera persona 
al genocidi. És un film que no deixa indiferent ningú, 
amb aquests 688 jueus viatjant, durant sis intermina-
bles dies, en un tren amb rumb al camp d’extermini.

LA 2 / 22.00  ★★★

El último tren a Auschwitz

n Decididament, i en contra de tantes 
llegendes urbanes que circulen pel 
món, Jordi Hurtado (Sant Feliu de 
Llobregat, 1957) no és un holograma, 
sinó un ésser de carn i ossos i, per 
tant, sotmès als patiments terrenals. 
Des que el 17 de febrer del 1997 es-
trenés com a presentador el longeu 
Saber y ganar a La 2 de TVE, no ha 
deixat d’aparèixer en pantalla ni un 
sol programa. Dinou anys sense fa-
llar. Fins ara.

El proper 3 de maig, dimarts, s’eme-
trà una entrevista ja enregistrada en 
la qual Jordi Hurtado explicarà al seu 
substitut eventual, Luis Larrodera, 
que durant un parell de setmanes serà 
baixa en el concurs, ja que s’ha de 
sotmetre (de fet, ja ha estat operat) 
a una intervenció quirúrgica, però, 
tranquils, que una vegada restablert 
tornarà a posar-se davant de les cà-

meres. Vist això, pren sentit aquell 
cameo de Jordi Hurtado a la sèrie El 
Ministerio del Tiempo en el qual, amb 
un gran sentit de l’humor, confessava 
que era un funcionari del Ministeri 
que utilitzava les diferents portes del 
temps per anar gravant programa rere 
programa.

Jordi Hurtado és humà

Jordi Hurtado a ‘Saber y ganar’.

JOSÉ CARLOS MIRANDA boig per tu

Eurovisió es va col·locar 
ahir a l’ull de l’huracà a 
l’incloure específicament 
la ikurriña, la bandera ofi-
cial del País Basc, a la llis-
ta de les insígnies prohi-
bides durant el certamen. 
La polèmica va esclatar 
al matí, quan EH Bildu, a 
través del seu perfil ofi-
cial a Twitter, donava la 
notícia que en una llista 
la ikurriña apareixia al 
costat d’unes altres nou insíg-
nies vetades, entre les quals hi 
havia les d’Estat Islàmic, Pales-
tina, Kosovo i Crimea. El lehen-
dakari Iñigo Urkullu va exigir 

Eurovisió equipara la ikurriña  
a Estat Islàmic i després rectifica

POLÈMICA LA VA INCLOURE EN UNA LLISTA DE PROHIBIDES

La ikurriña  
va ser el 
centre ahir  
de la 
polèmica.

una “rectificació urgent” 
i va instar que Espanya es 
retirés del concurs si no es 
reparava l’error, perquè 
“afecta el conjunt de l’Es-
tat”. A la tarda, Mariano 
Rajoy va mostrar a Twitter 
el seu suport a la represen-
tant espanyola, Barei, amb 
la ikurriña de fons. Euro-
visió no va tenir cap més 
remei que rectificar i es va 
disculpar amb “tots aquells 

que hagin pogut sentir-se ofe-
sos per la llista”. No obstant, va 
recordar que al festival només 
s’admeten les dels països parti-
cipants i no les regionals i locals.

FX300007
Rectángulo
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FESTA

Alícia't. La cuina fàcil, sana i divertida
Del 30 d'abril a l'1 de maig - Sant Fruitós de Bages (Bages)

Torna la festa Alicia’t, la trobada de la Fundació Alícia al voltant de la cuina sana, a Món Sant Benet. Alícia’t s’ha convertit en un esdeveniment festiu
que permet conèixer i tastar els productes agroalimentaris de qualitat de les comarques centrals catalanes. A més, dóna l’oportunitat de descobrir
els atractius turístics i enogastronòmics més singulars del territori.

Alícia’t està pensada per a les famílies i els aÞcionats a la cuina, i té vocació participativa, lúdica i pedagògica. Durant el cap de setmana, es fan més
de 150 activitats entorn de la cuina per a adults, famílies i nens, amb concerts i espectacles infantils i familiars. Els assistents podran trobar el
mercat més gran de productes agroalimentaris singulars fets a Barcelona, tallers de cuina en directe amb reconeguts cuiners i cuineres, tastos
guiats de vins i productes de tot tipus.

A més de tot això, hi haurà ràdio en directe, conferències i un espai expositiu. Entre els variats tallers trobem l’elaboració de patés, hamburgueses
amb sorprenents productes o experiments amb el menjar.

Més informació 
Web del Festival Alícia't | festaalicia@monstbenet.com | 93 875 94 01

Món Sant Benet
Camí de Sant Benet de Bages, s/n
08272 Sant Fruitós de Bages (Bages)
93 875 94 01
info@monstbenet.com

Sobre l'activitat

Dades del mapa ©2016 Google, Inst. Geogr. NacionalInformeu d'un error al mapa

Més activitats a Món Sant Benet

Infants i adults gaudeixen del festival Alícia't

http://www.alicia.cat/festaalicia/
mailto:festaalicia@monstbenet.com
mailto:info@monstbenet.com
https://www.google.com/maps/@41.7447087,1.900252,15z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3


06.20 Historias con deno-
minación de origen.
06.50 Bestial.
07.45 Piso compartido.
08.50 Hoteles con encan-
to.
09.20 Zapeando. (R)
amb Frank Blanco.
12.30 Top Trending Tele
14.00 La Sexta noticias 1.

15.00  La Sexta deportes
1.�
15.15 La Sexta Meteo.
15.30 Cine.� aventu-
ras en alaska. 
17.30 The Glades.�
20.00 La Sexta noticias 2.

20.45 La Sexta Meteo.
21.00 La Sexta deportes 2.
�
21.30 La Sexta noche.
L’espai compta amb les entre -
vistes al plató a Susana díaz
i Mónica oltra. La presidenta
d'andalusia i la líder de Com-
promís acudiran al programa
presentat per iñaki López i
an drea ropero per repassar
l'actualitat política de la set-
ma na i la situació de la forma -
ció que representen.
02.30 Juega con el 8
04.00 Canal Bingo

07.40 Titan desert
07.55 Esport Club
08.50 Efectivamen
09.55 Zona zàping
10.20 Superbike World
Champ
13.45 KM 0
14.10 Trial. Camp. Món
Trial outdoor Japó.
15.05 Zona zàping
15.30 Superbike World
Champ
16.20 ZZ
16.25 Futbol: 2ª B. U.e.
Cornellà-vila.real B.
18.25 Handbol: EHF
Champions. F.C. Barcelona
Lassa-THW Kiel.
20.00 Esport Club Cap de
Setmana
20.25 Handbol EHF CUP.
Silkeborg-Fraikin BM grano-
llers.
22.05 Titan desert
22.20 Hat trick Barça
23.30 Hoquei patins. Fi-
nal Four Copa CerS C.Spor-
ting-C.P. vilafranca.
00.15 Hat trick Barça
01.25 Handbol: EHF
Champions. F.C. Barcelona
Lassa-THW Kiel.
02.55 Handbol EHF CUP
04.25 Futbol: 2ª B. U.e.
Cornellà-vila.real B.

08.00 Triatlón
08.30 Mountain bike. Ti-
tan desert 2016, resum.
08.45 Baloncesto. Lliga
aCB, FC Barcelona Lassa-
Laboral Kutxa.
10.15 Motociclismo. Su-
perbikes. Campionat del
Món: Prova imola. WSBK
Superpole (directe).
11.25 Ciclismo. Tour de
romandie, 4ª etapa: Sion-
Conthey (Cri).
12.30 Motociclismo. Su-
perbikes. Campionat del
Món: Prova imola. WSBK 1ª
carrera (directe).
14.00 Triatlón. iTU World
Triatlón series: Cape Town
(Suráfrica).
15.00 Badminton. Cam-
pionat d’europa: semifinal,
des de La roche-Sur yon
(França) (directe).
16.00 Ciclismo. Tour de
romandie: Conthey-villars-
S.ollon (directe).
17.45 Evasión
18.15 Motociclismo. off
road rFMe Magazine.
18.35 Motociclismo. Su-
perbikes.
19.30 Badminton. 
20.25 Balonmano
22.00 Fútbol. granada-
Las Palmas (directe).

07.20 Catalunya Blues 
07.50 Just for laught 
08.30 Televenda 
11.30 Just for laught 
12.00 Entre fantasmas.
Pulsión de muerte. L’eli de-
cideix ajudar la seva veïna
Morgan (Hilary duff, Lizzie
Macguire), que ha rebut la
visita d’un esperit. Miedo
escénico, Malditos i amor
sin fin
15.20 CSI Las Vegas. Chi-
cas perdidas i Las pistas del
amante 
16.50 Imborrable 
20.00 Crimen en el paraíso 
21.00 8 al dia. espai infor-
matiu, presentat per Marc
Calderó 
21.35Miénteme. infiltra-
dos. en Lightman investiga
un possible encobriment
per part de la policia en
l’assassinat d’un adoles-
cent. el cas acaba sent més
greu del que semblava, i en
Lightman haurà de consi-
derar la possibilitat de sa-
crificar un nen innocent per
un potencial risc de segure-
tat nacional... a ciegas, Sa-
crificio, el centro de todo,
verdad o consecuencias i
Cuestión de control 
02.40 Clips

6.30 Infotaronja. 
7.00 Líders. Programa
d’entrevistes
7.30 Trail mountain.Pro-
grama divulgatiu d’actualitat
8.00 A prop més que mai.
actualitat associativa
8.30 L’altra cara.  
9.00 Aula taronja
9.30 La setmana Catalun-
ya central.  
11.00 Gabinet de crisi.  
13.00 Barra lliure.  
15.00 Anem per feina.  
16.00 Magazine d’actua-
litat a través de la Xarxa
de televisions locals de
Catalunya
18.00  Aula taronja
20.00 Informatiu espor-
tiu a través de la Xarxa
de televisions locals de
Catalunya
21.30 Informatiu espor-
tiu a través de la Xarxa
de televisions locals de
Catalunya
22.00 Anem per feina.  
23.00 Entre ceps.  
23.30 Gabinet de crisi.  
00.30 Infotaronja. 
01.00 Trail mountain.
Programa divulgatiu d’ac-
tualitat

Canal Taronja8TVTeledeporteEsport3
La Sexta
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El programa El suplement de Catalunya Rà-
dio, amb Ricard Ustrell, viurà avui tota la jor-
nada des la plaça de Sant Benet, on se celebra
la festa de la Fundació Alícia, enguany dedicada
als productes agroalimentaris de les comarques
de Barcelona. Entre els espais del programa, a
les nou, Ustrell entrevistarà el diputat d'ERC al
Congrés Gabriel Rufián. A dos quarts de deu
parlarà d'un dels productes protagonistes d'a-
questa festa: els espàrrecs, amb Pere Tapias i
Gerard Solís. A dos quarts d'onze, El suplement
parlarà de l'alimentació saludable i la filosofia
de la Fundació Alícia amb el seu director ge-
neral, Toni Massanés, i amb el gastrònom
Pep Nogué.  A les dotze, Ricard Ustrell passe-
jarà per l'entorn de Món Sant Benet amb la con-
sellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació, Meritxell Serret. Després, sor Lucía
Caram visitarà el monestir de Món Sant Benet
amb un grup d'Instagramers convidats. I a la

una del migdia, Ustrell es convertirà en pagès
gràcies a l'ajuda de Marta Arce Vidal, profes-
sora de l'Escola Agrària de Manresa. Durant el
programa, Francesc Homs anirà des de Tara-
dell fins a Món Sant Benet en bicicleta, i a tres
quarts de dues l'entrevistarà Ricard Ustrell.

REDACCIÓ | ManreSa

«El suplement» de Catalunya 
Ràdio visita avui Sant Benet

Ricard Ustrell

CaTaLUnya ràdio

INDOMABLE (HAYWIRE)
CUATRO � 21.45 []
 2011. EUA. Director: Ste-
ven Soderbergh. Intèrprets:
Gina Carano, Ewan McGregor,
Michael Douglas, Channing
Tatum, Michael Fassbender.
93 minuts. Color. L'exmari-
ne Mallory Kane és una agent
secret que treballa per al sector
privat, una experta en arts mar-
cials a la qual contracten dife-
rents governs per dur a terme
perilloses missions «extraofi-
cials». Una de les seves últimes
missions va ser la d'alliberar un
dissident xinès segrestat a Bar-
celona. Però l'operació tindrà
unes conseqüències inespera-
des, tant per a ella com per a
tots els alts càrrecs involucrats
en l'organització del rescat. So-
derbergh es posa al servei de
gina Carano, estrella de les arts
marcials mixtes, que ha rodat
ella mateixa les seqüències
d'acció, sense necessitat d'es-
pecialistes. 

EL ÚLTIMO TREN A 
AUSCHWITZ
LA 2 � 22.00 []
 2006. Alemanya. Director:
Joseph Vilsmaier, Dana Vávro-
vá. Intèrprets: Gedeon Burk-
hard, Lale Yavas, Lena Beyer-
ling, Juraj Kukura, Sibel Kekilli,
Roman Roth. 122 minuts. Co-
lor. alemanya, 1943. els na-
zis es proposen eliminar defini-
tivament tots els jueus de Ber-

lín. Més de 70.000 ja han estat
deportats. a l'abril de 1943
surt de l'estació de grunewald
cap a auschwitz un tren amb
688 jueus. durant sis dies, els
passatgers hauran de patir ca-
lor, fam i set. en la seva deses-
peració, alguns intenten fugir;
entre ells, Henry, Lea i ruth.
Però el temps apressa perquè
auschwitz és cada vegada més
a prop. 

LA GRAN BODA 
LA 1 � 22.05 []
 2013. EUA. Director: Justin
Zackham. Intèrprets: Robert
De Niro, Katherine Heigl, Dia-
ne Keaton, Susan Sarandon,
Amanda Seyfried, Topher Gra-
ce. 90 minuts. Color. amb
motiu del casament del seu fill
adoptiu alejandro, ellie griffin
torna a casa deu anys després
que el seu marit don l’engany-
és amb Bebe, la seva millor
amiga, i se n'anés a viure amb
ella. Però, quan alejandro els
anuncia que la seva mare biolò-
gica assistirà al casament i que,
per les seves estrictes creen-
ces religioses, no ha de saber
que ellie i don estan divorciats,
aquests es veuran obligats a
fer veure que són un matrimoni
feliç, i Bebe haurà de sortir
d'escena. Un cúmul d'escenes
dispars al voltant de l’imminent
enllaç matrimonial, protagonit-
zades pels diversos membres
d'aquesta singular família.

ANTENA 3 � 22.10 []

Capitán América: El primer vengador
 2011. EUA. Director: Joe Johnston. Intèrprets: Chris Evans, Hugo
Weaving, Hayley Atwell, Tommy Lee Jones, Sebastian Stan. 125 mi-
nuts. Color. nascut durant la gran depressió (anys 30), Steve rogers va
créixer com un noi escanyolit en una família pobra. Horroritzat per les notí-
cies que arribaven d'europa sobre els nazis, va decidir enrolar-se en l'exèr-
cit; però, a causa de la seva precària salut, va ser rebutjat una vegada i una
altra. entendrit per les seves súpliques, el general Chester Phillips li va
oferir l'oportunitat de participar en un experiment especial: l’«operació
renaixement». després d’administrar-li el «Sèrum SuperSoldat», el cos de
Steve es fa perfecte. a continuació, es va sotmetre a un intensiu programa
d'entrenament físic i tàctic. Tres mesos després, li van encomanar la seva
primera missió com a Capità amèrica. armat amb un escut indestructible,
emprendrà la guerra contra el Mal.

diari de girona
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ALÍCIA'T

Món Sant Benet supera les previsions de participació a la
quarta edició d'Alícia't
  La festa, coorganitzada per la Fundació Alícia i la Diputació de Barcelona, ha superat les expectatives assolint el màxim

nivell d'inscripció de totes les edicions

Redacció | 01/05/2016 a les 18:06h

Arxivat a: Fires i festes, Alícia't, Món Sant Benet, gastronomia

Espai expositiu al prat durant l'Alícia't a Món Sant Benet | MSB

Món Sant Benet clou la 4a edició d'Alícia't, la festa de la gastronomia de les comarques de Barcelona, amb rècord de
participació a les 200 activitats que s'han desenvolupat durant aquest dissabte i diumenge amb l'eix de la cuina sana, fàcil i
divertida. 

Més de 4.000 persones han passat pels tallers, tastos, demostracions de cuina i visites que s'han programat a Món Sant
Benet en el marc d'Alícia't, que enguany ha ampliat l'espai d'exposició i activitats al prat de Sant Benet. L'aôuència de
visitants ha estat igualment elevada tenint en compte l'ocupació que han registrat les zones habilitades per a
l'estacionament, tant les de Món Sant Benet com les habilitades als termes de Sant Fruitós i Navarcles.

L'esdeveniment, creat per la Fundació Alícia de Món Sant Benet amb l'objectiu de difondre bons hàbits alimentaris a través
de la pràctica d'una cuina saludable, fàcil i divertida, ha fet un salt endavant amb la incorporació d'un nou eix de territori que
ha aportat la coorganització amb la Diputació de Barcelona.

Col·lectius vinculats a la gastronomia, l'alimentació i la producció agroalimentària en l'àmbit de les comarques de Barcelona
han mostrat els visitants la seva cuina així com les iniciatives sobre productes turístics, gastronòmics i agroalimentaris del
territori.

Les novetats de la quarta edició

 

http://www.naciodigital.cat/manresa/noticies/29/fires/festes
http://www.naciodigital.cat/manresa/noticies/etiqueta/Al%C3%ADcia%27t
http://www.naciodigital.cat/manresa/noticies/etiqueta/M%C3%B3n+Sant+Benet
http://www.naciodigital.cat/manresa/noticies/etiqueta/gastronomia


2/5/2016 Món Sant Benet supera les previsions de participació a la quarta edició d'Alícia't | NacióManresa

http://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/59426/sant/benet/supera/previsions/participaci/quarta/edici/al/cia 2/2

Novetats com l'Aula dels Sabors Barcelona és Molt Més, ha fet ple a les quatre sessions programades durant el cap de
setmana, amb un nou format d'activitat consistent en tastos guiats amb productes gastronòmics singulars de les comarques
de Barcelona com a protagonistes. 

 

Al Prat de Sant Benet, les demostracions dels col·lectius de cuina i restauració de d'aquest àmbit territorial han consolidat el
segon escenari d'activitats d'Alícia't com a nou espai de dinamització de la festa, en contacte directe amb la natura i el
paisatge de Món Sant Benet.

 

En aquest espai s'hi han desenvolupat les dues activitats centrals programades en el marc de l'Any Internacional dels
Llegums: la Cigoranada, amb Vilafranca Ve de Gust, i la Mongetada, de Cuina Vallès. El prat també ha acollit el expositors
d'empreses i institucions que han treballat en projectes amb la Fundació Alícia, la zona de jocs al peu de la Piràmide d'Alícia i
els caps del bestiar que pastura a l'Espai Natura Montserrat-Coll de Can Maçana, de la Fundació Catalunya-La Pedrera.

 

Alícia't ha comptat enguany amb personatges rellevants del panorama gastronòmic del país. El dissabte, Joan Roca va
acompanyar el seu equip al taller de cuina al buit i a baixa temperatura que ha desenvolupat amb la Fundació Alícia. Oriol
Castro també va dirigir els seus cuiners per explicar les claus de la cuina amb ostra que desenvolupa al Compartir de
Cadaqués. 

 

Finalment, Alícia't també ha repetit el seu compromís per combatre el problema del malbaratament dels aliments amb la
presència de la Plataforma d'Aproótament dels Aliments, els Espigoladors i l'exposició interactiva Som gent de proót, de
l'Agència de Residus de Catalunya i l'ajuntament de Barcelona.
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Más de 4.000 personas par ticipan en Alícia' t, el
festival de cocina saludable
01-05-2016 / 18:59 h EFE

Más de 4.000 personas han participado este fin de semana en la IV edición del Alícia't, una fiesta promovida por la
Fundación Alicia y la Diputación de Barcelona para dar a conocer la cocina saludable y la gastronomía de
Barcelona, según informan los promotores de la iniciativa.

El festival se ha celebrado en el Món Sant Benet, el monasterio de Sant Fruitós del Bages (Barcelona) donde se
encuentra la Fundación Alicia, y se han organizado unas doscientas actividades que han tenido la cocina sana,
fácil y divertida como eje central.

Los que se han sumado a esta propuesta han podido participar en talleres, degustaciones, demostraciones de
cocina y visitas programadas al monasterio.

El objetivo del festival es el de difundir los buenos hábitos alimentarios a través de la práctica de una cocina
saludable que este año ha contado con la coorganización de la Diputación de Barcelona.

Colectivos vinculados a la gastronomía, la alimentación y la producción agroalimentario de las comarcas de
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Barcelona han mostrado a los visitantes su cocina e iniciativas relacionadas con productos gastronómicos y
agroalimentarios del territorio.

Entre las iniciativas organizadas ha destacado el aula de sabores "Barcelona es mucho más", que en cuatro
sesiones ha ofrecido degustaciones de productos gastronómicos singulares de Barcelona.

En el prado del monasterio se han hecho demostraciones de colectivos de cocina y restauración, de forma que se
ha consolidado un segundo escenario de actividades realizadas en contacto directo con la naturaleza.

En este escenario han tenido lugar actos relacionados con el Año Internacional de las Legumbres, de expositores
de empresas e instituciones que trabajan en proyectos de la Fundación Alicia y también había una zona de juegos
y de ganado de la zona.

El sábado, el chef Joan Roca acompañó a su equipo en el taller de cocina al vacío y a baja temperatura y Oriol
Castro dirigió a sus cocineros para explicar las claves de la cocina con ostra que desarrolla en el restaurante
Compartir de Cadaqués (Girona).

Para apoyar la lucha contra el despilfarro de la comida, la Plataforma de aprovechamiento de los alimentos ha
estado presente en Món Sant Benet, donde también se ha podido visitar la exposición "Somos gente de provecho",
de la Agencia de Residuos de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona.

 
Noticias relacionadas

SOS por Doñana

La guerra por el agua que se enfrenta desde hace décadas en los municipios del cinturón del Parque
Nacional de Doñana y que toca de lleno a la salud del espacio protegido, cruza fronteras ...

¿A qué velocidad debo correr y cuántos minutos para que no haya riesgo?

...del colesterol y para el funcionamiento del cerebro: un estudio publicado en la revista «Neurology» señala
que correr mejora nuestra salud cognitiva, memoria y pensamiento. Las ...

Imanol Uribe recibirá el Premio Lucentum en el Festival de Cine de Alicante

El director español Imanol Uribe recibirá el Premio Lucentum en la 13ª edición del Festival de Cine de
Alicante. El certamen le entregará este galardón como reconocimiento a su trabajo y su ...

La biografía virtual de Feliciano López

...más trabajoso ha sido encontrar a todas esas per sonas que hablan de ti. Hay mucha información personal
y profesional», explicaba el protagonista. La descarga del libro son 4'99 euros y ...

¿Quién cocina hoy?

Aunque siempre ha sido la mujer la que ha estado destinada a cocinar  en casa, algo que ha empezado a
cambiar con su incorporación al mercado laboral. Rubén Martín, auxiliar de enfermería: ...
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La Festa Alícia't supera les previsions de participació previstes als
tallers i activitats en la seva quarta edició.
domingo, 01 mayo 2016, 21:12, por Fundació Caixa Catalunya

Món Sant Benet clou la 4a edició d’Alícia’t, la festa de la gastronomia de les
comarques de Barcelona, amb rècord de participació a les 200 activitats que s’han
desenvolupat durant aquest dissabte i diumenge amb l’eix de la cuina sana, fàcil i
divertida.

Més de 4.000 persones han passat pels tallers, tastos, demostracions de cuina i
visites que s’han programat a Món Sant Benet en el marc d’Alícia’t, que enguany
ha ampliat l’espai d’exposició i activitats al prat de Sant Benet. L’afluència de
visitants ha estat igualment elevada tenint en compte l’ocupació que han registrat les
zones habilitades per a l’estacionament, tant les de Món Sant Benet com les
habilitades als termes de Sant Fruitós i Navarcles.

L’esdeveniment, creat per la Fundació Alícia de Món Sant Benet amb l’objectiu
de difondre bons hàbits alimentaris a través de la pràctica d’una cuina saludable,
fàcil i divertida, ha fet un salt endavant amb la incorporació d’un nou eix de territori
que ha aportat la coorganització amb la Diputació de Barcelona.

Col·lectius vinculats a la gastronomia, l’alimentació i la producció agroalimentària en
l’àmbit de les comarques de Barcelona han mostrat els visitants la seva cuina així
com les iniciatives sobre productes turístics, gastronòmics i agroalimentaris del
territori.

Les novetats de la quarta edició

Novetats com l’Aula dels Sabors ‘Barcelona és Molt Més’, ha fet ple a les quatre
sessions programades durant el cap de setmana, amb un nou format d’activitat
consistent en tastos guiats amb productes gastronòmics singulars de les comarques
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de Barcelona com a protagonistes.

Al Prat de Sant Benet, les demostracions dels col·lectius de cuina i restauració de
d’aquest àmbit territorial han consolidat el segon escenari d’activitats d’Alícia’t com
a nou espai de dinamització de la festa, en contacte directe amb la natura i el
paisatge de Món Sant Benet.

En aquest espai s’hi han desenvolupat les dues activitats centrals programades en el
marc de l’Any Internacional dels Llegums: la Cigronada, amb Vilafranca Ve de Gust,
i la Mongetada, de Cuina Vallès. El prat també ha acollit el expositors d’empreses i
institucions que han treballat en projectes amb la Fundació Alícia, la zona de jocs
al peu de la Piràmide d’Alícia i els caps del bestiar que pastura a l’Espai Natura
MontserratColl de Can Maçana, de la Fundació CatalunyaLa Pedrera.

Alícia’t ha comptat enguany amb personatges rellevants del panorama gastronòmic
del país. El dissabte, Joan Roca va acompanyar el seu equip al taller de cuina al buit i
a baixa temperatura que ha desenvolupat amb la Fundació Alícia. Oriol Castro
també va dirigir els seus cuiners per explicar les claus de la cuina amb ostra que
desenvolupa al Compartir de Cadaqués.

Finalment, Alícia’t també ha repetit el seu compromís per combatre el problema del
malbaratament dels aliments amb la presència de la Plataforma d’Aprofitament dels
Aliments, els Espigoladors i l’exposició interactiva ‘Som gent de profit’, de l’Agència
de Residus de Catalunya i l’ajuntament de Barcelona.
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a cuina ha de ser “fàcil, ame-
na, divertida”. “Ha d’atipar i
ha de portar gust i textura, pe-
rò també ha de ser saludable”,

i això es pot aconseguir amb unes
tècniques “que no s’han de quedar
només dins dels restaurants, sinó
que han d’arribar a totes les cases”.
“Per això avui he vingut vestit de
carrer, i no de cuiner.” Són les parau-
les que Salvador Brugués, d’El Celler
de Can Roca, va fer servir ahir com a
introducció d’un dels tallers estel-
lars de la Festa Alícia’t, que avui di-
umenge es tornarà a repetir.

L’auditori de la Fundació Alícia
es va omplir del tot per seguir les
instruccions de Brugués i també
de Joan Roca, que va arribar un
xic tard a la cita, quan va provocar
un aixecament instantani de mò-
bils que volien capturar el mo-
ment. D’una manera més que sen-
zilla, els dos pioners de la cuina al
buit i del control de temperatura
van mostrar i sobretot explicar
com ha evolucionat aquell xup-
xup que feien les nostres àvies i
que ara ja no es fa dins de cassoles,
sinó amb plàstics, pots de vidre,
matemàtiques i molta ciència.

Per mitjà de la Fundació Alícia,
“amb qui tenim un intercanvi de

L

coneixements constant”, els Roca
han aconseguit plasmar en una
taula el temps i la temperatura
exacta que requereix cada ali-
ment amb l’afany de “buscar
aquell resultat de cullera”.

Abans de Roca i Brugués, un al-
tre gran xef, Oriol Castro, abans a

El Bulli i ara al capdavant dels
restaurants Compartir i Disfru-
tar, va detallar mil i una maneres
de preparar ostres del Delta, fent
un especial èmfasi en la manera
d’obrir i buidar ostres i escopi-
nyes “per no intoxicar la família”.
Clavar, doblegar i fer palanca. I

olorar. Sempre. També va donar
consells per anar a comprar: les
ostres han de pesar, i han d’estar
tancades. Mentre Castro explica-
va i responia les preguntes d’un
públic entregat, a la sala del cos-
tat els més menuts s’embrutaven
mans i cara amb un taller per fer
piruletes de xocolata amb ence-
nalls de pernil salat, combinació
excèntrica però de resultat.

Tastets a dojo
Els tallers –hi ha dues-centes pro-
postes– van donar una arrencada
d’estrella a una festa que, engua-
ny, ha volgut aprofitar l’arribada
de visitants –la majoria de fora de
les comarques centrals– per donar
a conèixer els productes locals. Al
llarg de tota l’esplanada de Món
Sant Benet, centre neuràlgic de la
festa, es van instal·lar desenes de
parades que permetien fer un re-
corregut fins al prat tastant el bo i
millor de cada comarca. Pa amb
oli, llegums, vins, embotits, for-
matges, fruites, verdures i també
dolços. Un no parar de tastar.

Al matí, el certamen va rebre la
visita de la consellera d’Agricultu-
ra, Meritxell Serret, que va fer una
visita acompanyada d’alcaldes del
Bages. La Festa Alícia’t continua
avui diumenge amb desenes de ta-
llers i activitats paral·leles. ■

Joan Roca i
Salvador Brugués
van omplir l’auditori
de la Fundació
Alícia ■ C. OLIVERAS

GRANS NOMS · Xefs com Oriol Castro, Joan Roca i Salvador Brugués desvelen els trucs que apropen les tècniques més
modernes a les cases PROMOCIÓ · El producte local es dóna a conèixer amb la voluntat d’atraure turisme a l’interior

Carmina Oliveras / TLB
SANT FRUITÓS DE BAGES
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Sant Fruitós de Bages

La cuina és fàcil a Alícia’t

El nou envàs per a la genu-
ïna Vichy Catalan d’1,2 li-
tres fabricat amb un
material innovador i re-
sistent, així com l’espot
de televisió d’aquest nou
format han aconseguit
premis de plata en la
categoria de begudes no al-
cohòliques en les modali-
tats Best Branding (Pac-
kaging) i Best Spot, res-

pectivament. Els Best
Awards (antics Best
Pack) són els únics pre-
mis que s’atorguen dedi-

cats al màrqueting ali-
mentari que inclouen to-
tes i cadascuna de les mo-
dalitats de comunicació

comercial de la indústria
de l’alimentació i les be-
gudes. El nou envàs té un
disseny ergonòmic pen-
sat per al consumidor i
els moments de consum
en moviment.

També incorpora el
gravat de Gaudí, que for-
ma part inherent d’una
de les gammes de pro-
ductes Vichy Catalan.
Aquesta gamma també
va obtenir el premi Li-
derpack 2014 al millor
envàs de begudes.

Aquests premis, que
es concedeixen cada dos
anys coincidint també
amb la fira Alimentaria,
es van lliurar a l’Hotel
Hesperia Tower en una
gala organitzada per Edi-
ciones y Estudios –l’em-
presa editora de les revis-
tes Ipmark, D/A Retail i
Restauración News– i
Alimentaria. ■

CALDES DE MALAVELLA

a L’empresa de
Caldes de Malavella
és premiada per l’envàs
genuí d’1,2 litres

Vichy Catalan triomfa
en els Best Awards 2016

U. Comas
CALDES DE MALAVELLA

Un moment de l’entrega dels premis de plata a Vichy
Catalan en els Best Awards 2016 ■ EL PUNT AVUI

A la Val d’Aran s’ha regis-
trat el primer atac de l’ós
aquest any, una ovella que
es va trobar devorada per
un plantígrad la setmana
passada en un camp de
Bagergue. Unió de Page-
sos ha convocat una as-
semblea per divendres
que ve per exigir mesures
contra els danys provo-
cats per la fauna salvatge.
L’atac de l’ós ha coincidit
amb altres morts de bes-
tiar que haurien provocat
voltors. Els ramaders del
Pirineu fa temps que es

queixen dels perjudicis
que els ocasiona la fauna
salvatge i qüestionen que
s’hagin de fer noves rein-
troduccions, com ara el
nou exemplar de plantí-
grad que es vol alliberar
al Pallars Sobirà.

Joan Guitart, respon-
sable d’acció sindical a
les comarques de mun-
tanya d’Unió de Page-
sos, afirma: “Nosaltres
tenim animals i ens cui-
dem que no vagin al
camp del veí, per tant, el
que no és lògic és que l’ad-
ministració deixi anar
animals i en paguem les
conseqüències.” ■

ACN
VIELHA

VIELHA

Els ramaders es
mobilitzen pels atacs
d’un ós a una ovella
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Els tallers del
festival gastronòmic
Alícia’t, un èxit amb
la participació de
grans professionals

Cuina d’alt
nivell a l’abast
de tothomCatalunya Central

lex Garrido s’ha estrenat
com a alcalde de Manlleu
en aquesta legislatura i,
a punt de complir el pri-

mer any de mandat, ja ha hagut
de fer front a dificultats, com el
fet d’haver de governar en mi-
noria, i també a reptes, com el
d’encarar projectes importants
per a la capital del Ter.

S’acosta l’any de mandat.
Quina valoració en fa?
En global crec que és positiva. A
nivell personal hi ha satisfacció,
el mateix compromís que el pri-
mer dia i el convenciment que
ens en sortirem, d’aquest gran
repte. Tenim un bon equip, i el
pacte amb la regidora de MES,
Dolors Collell, està sent positiu.
En un any ja hem assolit els ob-
jectius que ens havíem marcat
d’inici: hem millorat la mobili-
tat interna, es van acabar les
obres del canal i la nova bibliote-
ca serà una realitat aquest es-
tiu. També s’han desencallat les
obres del Teatre Centre, que po-
dran començar a la tardor. Hem
anat complint els compromisos
que teníem amb la ciutadania i
no hem deixat de fer la feina del
dia a dia. Entenc que fins i tot
hem superat les expectatives
amb què arrencàvem.

Governen en minoria i fins ara
ha sigut difícil arribar a acords
amb l’oposició. El sorprèn?
Sí, perquè sempre he entès que
l’oposició ha de ser més cons-
tructiva que destructiva. En un
any de mandat, però, només

À
hem perdut dues votacions, i
una d’elles –poder fer una su-
perfície comercial a Can Broca-
to– la vam tirar endavant al cap
d’un mes. L’altra que vam per-
dre va ser la de les noves taxes
de la zona blava. Ens va sor-
prendre perquè crèiem que su-
posaven una millora per a la ciu-
tat i per al comerç. Una oposició
destructiva no porta enlloc, ja
que, si algú es vol constituir
com a alternativa de govern en
un futur, el que més valora la
gent és que construeixis i pro-
posis. Els plens tenen molta vi-
sibilitat, però en juntes de go-
vern o comissions informatives
topem amb la mateixa actitud.

Per la zona blava s’ha tornat
a dialogar? S’han valorat
altres propostes?
No podem dialogar amb qui no
vol. Vam posar aquesta modifi-
cació sobre la taula perquè tot-
hom hi fes propostes, i en cap
moment hem rebut alternati-
ves. Si no estàs d’acord amb al-
guna cosa has de presentar no-
ves propostes reals. Com queda
això? Doncs com a l’inici.
S’aprovarà l’adjudicació de la
gestió a una empresa a través
de la junta de govern. Estàvem
en un impasse i era un moment
per repensar la zona blava, in-
corporar zones taronges, po-
tenciar els tiquets comercials i
els preus especials, i no es po-
drà fer. Acabarem fent el que
ja hauríem pogut fer si no ha-
guéssim volgut dialogar.

L’opció de gestió pública no
s’ha valorat, tal com demana-
ven diversos grups?

Serà un servei externalitzat, i
és de les primeres coses que es
van discutir. La despesa que
hauria d’assumir l’Ajuntament
per oferir aquest servei seria
massa gran, i no ens podem
permetre incorporar més gent
a la plantilla municipal. No era
viable, i un pàrquing requereix
una bona gestió que millor que
facin professionals.

Aquest episodi ha provocat que
s’aixequin actes en totes les re-
unions que es facin per tractar
el POUM amb la resta de grups.
És una clara mostra de descon-
fiança entre el consistori...
Sí, i ho hem detectat en les jun-
tes de govern, en les comissions
informatives... Se’ns retreu que
no expliquem ni dialoguem,
quan aquest Ajuntament ha ob-
tingut el 100% en el segell de
transparència. Ara afrontem un
tema molt important com el
POUM i volem que quedi cons-
tància de tot el que es diu o no.

En quin punt està el
nou POUM?
L’anterior va quedar suspès
perquè faltava l’informe
d’inundabilitat, i tenint en
compte que l’havíem d’adjun-
tar s’ha aprofitat per readaptar
el document –és del 2008– a la
realitat actual de Manlleu. Els
tècnics han fet un nou projecte
que primer es posarà a debat
entre els grups municipals i
després passarà per un procés
participatiu molt innovador.

Innovador? Ja el tenen pensat?
Sí. A Manlleu mai havíem tin-
gut tants processos participati-

us com ara, i me’n sento orgu-
llós. Hem fet el projecte educa-
tiu, el fòrum econòmic i social i
amb el POUM no ens tancarem
en un despatx, sinó que es fa-
ran caminades amb els tècnics
i la població per palpar la reali-
tat: veure el municipi i conèi-
xer les propostes que fem i les
que fan els manlleuencs.

Un dels grans eixos serà acon-
seguir més sòl industrial?
És un dels objectius de Manlleu
i ho podem fer sense la necessi-
tat del POUM. De fet la primera
fase d’aquest augment de sòl
industrial està prevista al polí-

gon del Verdaguer. La propie-
tat es mostrava reticent a po-
sar a disposició del municipi
més terreny, però ara ja hi es-
tan d’acord i ja tenim una em-
presa de Manlleu que necessita
ampliar la seva activitat. És
una acció immediata i, quan
ho fem, una sola empresa ocu-
parà la meitat de l’ampliació.
També hem de desenvolupar
millor el polígon del Mas.

I en el trànsit urbà també
s’hauran de prendre mesures
en un futur?
Aquests dies hem enviat a la Ge-
neralitat un recordatori sobre

SATISFET · “La valoració del primer any de mandat és positiva.
Hem assolit els grans reptes inicials” EN MINORIA · “Hem perdut
dues votacions en un any; la de la zona blava ens va sorprendre”

Guillem Freixa
MANLLEU

Àlex Garrido Alcalde de Manlleu (ERC)

“Manlleu no és
un malalt crònic
com fan veure”

Bàsquet, piano i literatura
Àlex Garrido és un gran amant de l’esport
de la cistella: “Hi jugo des de petit, i ara
encara ho faig amb els amics i amb
l’equip de lleure del Manlleu. Els meus
moments d’oci també els dedico a anar a
veure el Barça al Palau Blaugrana”, expli-
ca l’alcalde manlleuenc. Més enllà de l’afi-
ció per aquest esport, Garrido toca el pia-
no: “Igual que el bàsquet, ho faig des de
petit, però a la universitat vaig haver de
deixar els estudis. Ara el toco per plaer a
casa”, remarca. També ha publicat diver-
sos llibres, com ‘L’Illot de la Haima’, premi
narrativa Ciutat d’Eivissa. ■  G. FREIXA

FX300007
Rectángulo
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Una ronda sud
d’acudit

L’APUNT rar-se, la ronda sud d’Igualada farà honor al seu nom
i tindrà un accés a la capital de l’Anoia. Però faltarà
la segona fase –sense diners ni calendari– que enlla-
çaria amb l’A-2 en direcció a Lleida. Encara més: des-
prés d’invertir-hi 41 milions d’euros, es va quedar
pendent de fer un tram de 150 metres d’una de
les sortides de Vilanova del Camí. D’acudit.Òscar López

L’alcalde d’Igualada es queixava, el passat dijous,
que havia estat objecte de mofa per part de tots els
humoristes que visitaven la ciutat. I és que quan en-
traven a la circumval·lació de la ciutat veien una bo-
nica estampa del sud d’Igualada, però passaven de
llarg i havien de travessar un altre poble sencer per
arribar-hi. Sembla que, vuit anys després d’inaugu-

una proposta que es va acceptar
però no es va executar, que era
limitar l’accés de vehicles pe-
sants al centre de la ciutat, i se-
nyalitzar a la rotonda de Vic i a
la carretera que no poden acce-
dir al centre. Serà una mesura
important, igual que la millora
del pont de Can Molas, que es
farà el 2017. De cara al 2018 te-
nim el compromís de la Diputa-
ció d’arreglar el vial de la Miran-
da, que és un dels accessos pri-
mordials als polígons.

Estan treballant amb els pres-
supostos prorrogats. No n’hi
haurà de nous?

No ho tenim clar però no des-
cartem treballar-hi tot l’any. Es-
tem esperant la resposta de les
meses de concertació de la Di-
putació per veure quin marge
tenim. Acabar l’any amb els
pressupostos prorrogats és una
decisió valenta. En qualsevol
Ajuntament una de les priori-
tats és aprovar nou pressupost
cada any, però si no ho fem serà
per sentit del rigor. El marge
que tenim, preveient despeses i
ingressos, no ens deixa capaci-
tat de negociació política. No hi
ha prevista cap gran inversió i
crec que podem estar còmodes
amb l’actual pressupost.

Manlleu no quedava gaire ben
situat en l’informe socioeconò-
mic que va presentar Creacció,
en què destacava el 19% d’atur.
Sobre aquest estudi, m’agrada-
ria puntualitzar que hi ha erra-
des. En l’atenció alimentària
als infants sortien unes dades
de Manlleu que no eren certes
i que distorsionen l’informe.
S’agregaven dades de dos anys i
no es tenia en compte una des-
pesa en aquest aspecte, que és
que durant l’estiu a Manlleu es
continuen pagant els menja-
dors escolars a qui ho necessita.
Manlleu té un 17% d’atenció ali-
mentària als infants i no un

50%, com apareixia. Nosaltres
hem fet altres estudis compa-
rant-nos amb poblacions simi-
lars a Manlleu i estem en la mit-
jana. És cert que tenim una
realitat social complexa i dife-
rent d’altres ciutats, però Man-
lleu no és un malalt crònic,
com alguns intenten fer veure
interessadament. És clar que
s’ha de millorar en molts as-
pectes, i per això treballem.

En la presentació del FES deia
que augmentar el lligam amb la
UVic-UCC seria una bona mane-
ra de dinamitzar. Es farà?
Manlleu ha de ser ciutat univer-
sitària i aquesta és una de les
meves obsessions polítiques.
Penso que pot trencar dinàmi-
ques i potenciar el dinamisme
de Manlleu. Tenir una facultat a
Manlleu no és imminent, però
és un tema que com a alcalde
tinc molt clar que hem de treba-
llar. El que és clar és que la rela-
ció amb la UVic-UCC s’eixam-
plarà en els propers mesos. El
Museu del Ter, on tenim el Cen-
tre d’Estudis dels Rius Mediter-
ranis (CERM), és el lloc en què
podem trobar la línia de col·la-
boració més important.

En quin sentit?
Doncs, en un principi, que es
pugui impartir una càtedra re-
lacionada amb les ciències am-
bientals i que el museu es pugui
acabar convertint en un cam-
pus més del centre relacionat
amb aquestes matèries. Estem
en converses i es poden desen-
callar en poques setmanes.

Entén que la UVic hagi
establert forts lligams amb
poblacions més llunyanes
i no amb Manlleu?
Nosaltres entenem que és molt
important la relació entre la
capital d’Osona, Vic, i la capi-
tal del Ter, que és Manlleu.
L’essència de la UVic també ha
de ser comarcal, i això no es
pot perdre. Manlleu, a través
de la figura del seu alcalde, li-

dera l’associació Fem UVic
Territori, que és l’agrupació de
municipis presents al patro-
nat de la Fundació Università-
ria Balmes i que vetlla perquè
hi hagi vinculació entre l’enti-
tat educativa i el territori.

Pel que fa a la reforma del pont
de Can Molas, començarà el ge-
ner de 2017, però ara ja estan
en contacte amb els veïns.
Què s’estan trobant?
L’origen de la petició d’aquesta
reforma surt de la reclamació
ciutadana, i especialment dels
veïns del barri de Vista Alegre.
És evident que el vial per als via-
nants del pont és perillós i s’ha
d’arreglar. A més, el projecte
que assumeix la Diputació re-
força l’estructura i permet ei-
xamplar el pas de vehicles. La
millora serà indiscutible. Que en
tota gran obra hi ha gent que no
hi està d’acord? Segur, però hem
de ser valents i vetllar per l’inter-
ès comú. Ara ens estem trobant
un cop al mes amb veïns de la
zona per detectar i anticipar
problemes que poden sorgir
quan comencin les obres.

Construir un segon pont es una
possibilitat que es preveu?
Nosaltres sempre hem reivindi-
cat poder construir un pont nou
en algun punt de Manlleu, i en el
POUM que estem elaborant hi
surt aquesta idea. Ens trobem
amb dos grans problemes si hi
volguéssim fer front: d’una ban-
da, el finançament, ja que una
construcció nova no baixaria
dels 9 milions d’euros i les insti-
tucions que ho haurien de pagar
no tenen capacitat ara mateix
d’assumir-ho. Cal ser realista i
rigorós en les propostes que es
fan i no fer política populista.
El que també hauríem de dis-
cutir molt a fons és on es fa el
pont nou. L’opció de la Devesa
seria astronòmicament cara, ja
que caldria superar el barri de
Vista Alegre d’alguna manera,
i situar-lo a Vilamirosa també
aixecaria reticències. ■

Manlleu ha de ser
ciutat universitària.
A través del Museu
del Ter podem
trobar una gran línia
de col·laboració

❝ ❝Una oposició
destructiva no porta
enlloc. Si algú vol
ser alternativa de
govern en un futur,
ha d’aportar coses
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tat, aprovat per unanimitat en
l’anterior mandat i que l’actual
d’equip de govern ha assumit.
Aquest document traça les línies
generals, tot i que sense fixar ac
tuacions concretes, per injectar
natura en tots els racons pos
sibles de la ciutat. En cobertes
d’edificis, terrats, balcons, murs,
solars temporalment buits...
L’objectiu és que a llarg termini,
en l’horitzó de l’any 2050, medi
ambient i urbs interactuïn, és a
dir, que “la infraestructura eco
lògica urbana connecti amb el
territori perifèric a través dels
corredors verds”. Es tracta d’en

llaçar els diferents enclava
ments naturals a través de plata
formes toves i vegetació. “Un
exemple seria unir el parc de la
Barceloneta amb el de la Ciuta
della a través d’un pont, enllaçar
i reformar el passeig de Sant Jo
an reduint el trànsit i amb vo
reres més àmplies, continuar

fins a Pi i Margall, empalmar
amb el parc de les Aigües i des
prés amb el parc dels Turons
fins a arribar a Collserola, su
perant pas a pas totes les barre
res”, explica Rivero.
“El problema és que Bar

celona és una ciutat compacta
sense cap gran parc al centre
que actuï com a pulmó. El repte
és compensarho plantant més
arbres –actualment n’hi ha
200.000, 160.000 als carrers i
40.000 en places i jardins–, po
sant més jardineres, restringint
el trànsit i animant la ciutadania
a introduir vegetació en els es
pais privats”, afegeix Rivero.
“Cal que hi hagi un canvi de

paradigma i cal que tinguem en
compte que qui més beneficia el
verd és la gent gran, les dones
embarassades i els ciutadans
amb rendesmés baixes, per això
les zones verdes contribueixen a
reduir les diferències socioeco
nòmiques. Els arbres ajuden a
mitigar les onades de calor, re
dueixen el soroll i la contamina
ció i inciten la gent a fer més
exercici. Revisant els estudis
que s’han publicat arreu del
món, es pot afirmar que, glo
balment, l’ús dels parcs redueix
en un 4% la mortalitat per cau
ses cardiovasculars”, afegeix
Triguero.
El Creal lidera el projecte

Phenotype, finançat per la Unió
Europea. Hi participen univer
sitats d’Europa i dels Estats
Units, i està encaminat a endin
sarse en la relació entre l’expo
sició al medi ambient i la salut.!

LA ‘DOSI’

LaUErecomana
teniralmenysmitja
hectàreadezonaverda
a300metresdecasa

L ’ESTRATÈGIA

Posar vegetació
a tot arreu: terrats,
balcons,murs, solars
temporalmentbuits...

La reivindicació:
menys cotxes
a Via Laietana

! “Necessitemmés verd;
no només parcs, sinó
també arbres als carrers.
El millor és restringir el
trànsit, d’aquesta manera
també reduïm la conta
minació, el soroll, la ca
lor... Es podria començar
per la Via Laietana”, diu
l’investigadorMark J.
Nieuwenhuijsen. La pro
posta de l’Ajuntament
per a aquesta avinguda
requereix un procés par
ticipatiu en què els veïns
s’han de pronunciar so
bre si aposten per limitar
el trànsit per crear “un
eix cívic que serveixi per
connectar els barris de la
zona”. També depèn “de
la disponibilitat pressu
postària”, afegeixen fonts
municipals. L’Associació
de Comerciants d’aquesta
via ja va demanar fa me
sos a l’Ajuntament que
elimini un dels cinc car
rils de circulació, cosa
que permetria ampliar les
voreres de banda i banda
i humanitzar un carrer
molt hostil per al vianant.
Nieuwenhuijsen insisteix
en la necessitat d’agilitar
el pla de les superilles,
que consisteix a restar
vehicles i guanyar verd:
“A falta de parcs, tenir
l’oportunitat de veure
un arbre des de la fi
nestra ja té beneficis per
a la salut”.

Festa
gastronòmica
al Bages...

GASTRONOMIA

CRISTINA JOLONCH
Barcelona

Món Sant Benet ha acollit
aquest cap de setmana famíli
es, foodies i apassionats pels
bons productes a la festa de la
gastronomia de les comarques
de Barcelona. És la quarta edi
ció d’Alícia’t, una cita amb la
cuina fàcil, sana i divertida que
organitza la fundacióAlícia.

El centre d’investigació ci
entífica i gastronòmica que
treballa per promoure la bona
alimentació ha preparat dues
centes activitats entre tallers
(alguns de demostratius i d’al
tres de participatius), tastos i
actuacions. Des de classes de
cuina fins a jocsperalsméspe
tits, que aprenen hàbits ali
mentaris, una cigronada i una
mongetada ambmotiude l’any

dels Llegums, una trobada
d’instagramers, actuacions
musicals i de circ, caminades,
una xerrada sobre la cuina al
buit (que ahir va rebre la parti
cipació de Joan Roca) i sobre
cuina d’avantguarda, amb els
excuinersd’ElBulli iaraalcap
davant del Disfrutar (Barcelo
na) i elCompartir (Cadaqués).
Al llarg de tot el cap de set

mana hi haurà tallers de pos
tres i de formatges i vins. I als
mateixos horts d’Alícia es con
vidaràelsparticipants adesco
brir quinsproductes estan fora
de lloc, ja sigui per temporali
tat, origen o qualsevol altra
causa. La trobada també ser
veix per mostrar els projectes
en què està implicada la Fun
dació Alícia, comBenvinguts a
Pagès i la plataforma Aprofi
tem els Aliments, entre molts
d’altres.!

GEMMA MIRALDA

Un dels tallers fets ahir aMón Sant Benet, en la quarta edició d’Alícia’t

...i en unmercat
deLondres
Si els millors cuiners del pla
neta viatgen, acompanyats
de tot l’equip del seu res
taurant, per què no viatgen
els millors mercats del món?
Des d’Estrella Damm s’han
plantejat aquesta pregunta,
que ha rebut una resposta
ràpida: aquest cap de set
mana la Boqueria de Bar
celona, o una mostra re
presentativa de les parades,
s’ha desplaçat fins a la ciutat
de Londres per oferir una
mostra de gastronomiamedi
terrània.

En el marc de la tercera
trobada Streets of Spain,
25 establiments del mercat
barceloní i restaurants de la
ciutat ocupen fins demà l’Old
Spitalfields Market. A banda
de les parades demarisc, frui
ta i verdura, també es poden
tastar les propostes culinàri
es de bars i restaurants com
Sagardi, Gaig, Suquet de l’Al
mirall, Quim de la Boqueria,
Casa Guinart, La Bellvitja,
Taberna Tio Carlos, Bodega
La Puntual i Paella Bar, entre
altres locals.

Les tapes també tenen
protagonisme en aquesta
mostra gastronòmica. És el
cuiner José Pizarro, que re
genta tres restaurants a Lon
dres –José, Pizarro i José Pi
zarro–, l’encarregat d’im
partir unes classes pràctiques
en què, a banda d’ensenyar a
elaborar una sèrie de cuina
en petit format, també es
mostra com cal tirar correc
tament la cervesa.
Dammha patrocinat diver

ses iniciatives almercat brità
nic, com l’exposicióEl Bulli, a
la Somerset House de Lon
dres, i també organitza l’Es
trella Damm Gastronomy
Congress, l’última edició del
qual es va celebrar a The
HurlinghamClub, un dels es
pais més exclusius de la ciu
tat, en què han participat Jo
an Roca i Albert Adrià.!

.

Una de les parades londinenques a les quals s’ha desplaçat la proposta de la Boqueria
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Participants en un taller a la cuina central de la Fundació Alícia per fer bombons i piruletes de xocolata amb farcits originals, com els encenalls de pernil salat cuit

MIREIA ARSO

CUINA SANA I PATRIMONI AGROALIMENTARI Alícia’t és la festa de la gastronomia de l’àrea de Barcelona. Enguany ha incorporat la
presència de col·lectius de cuina, productors i entitats provinents de les 11 comarques barcelonines, que hi ensenyen els seus projectes vinculats
a l’alimentació i a la terra. A més, l’esdeveniment, que continua avui, promou la cuina saludable, fàcil i divertida amb més de 200 activitats



Els foodies, les persones que es-
tan especialment interessades en
el menjar i el beure, són cada cop
més, i a Alícia’t, la festa de la gas-
tronomia de les comarques de
Barcelona que se celebra a Món
Sant Benet, troben el seu paradís.
En la seva quarta edició, Alícia’t
s’ha fet gran i potencia de forma es-
pecial els productes de l’àrea de  les
onze comarques barcelonines,
però un dels seus principals punts
d’interès són els tallers i activitats
de cuina sana, fàcil i divertida. Se
n’han programat més de 200, i
ahir, en l’arrencada de l’edició

d’enguany, ja es va registrar el vo-
lum d’inscripció més elevat de la
història de l’esdeveniment. La ma-
joria dels visitants provenen de fora
de les comarques centrals. Avui
Alícia’t torna a obrir portes, de les
10 del matí a les 6 de la tarda.

D’entre els tallers que van des-
pertar més expectació va destacar
el de cuina a baixa temperatura del
restaurant El Celler de Can Roca.
L’arribada del xef Joan Roca, amb
una mica de retard, va provocar
que molts dels assistents s’alcessin
per immortalitzar el moment amb
la càmera del seu telèfon mòbil. La
seva posterior passejada per l’ex-

terior del recinte, acompanyat per
Toni Massanés, director de la Fun-
dació Alícia, va provocar que  molts
visitants l’aturessin, i fins i tot li de-
manessin autògrafs. Roca també va
coincidir amb molts dels alcal-
des del Bages, que feien una tro-
bada. L’aparador que és Alícia’t va
tenir ahir també la presència de la
consellera d’Agricultura, Merit-
xell Serret.

Protagonisme per als xefs
Ara bé, els protagonistes van ser els
xefs. Oriol Castro, hereu de la cui-
na d’El Bulli de Roses i ara al cap-
davant del restaurant Compartir de

Cadaqués, va encapçalar l’equip
que va fer una demostració de la
cuina amb ostres que ofereix el seu
establiment. Una proposta que
també va despertar gran curiositat.

I també hi va haver propostes
per embrutar-se les mans, com és
el cas del taller de bombons origi-
nals a la cuina central de la Fun-
dació Alícia, en el qual van parti-
cipar, entre altres, dos jugadors del
Bàsquet Manresa Ruslan Otvert-
xenko i Deng Mayot. Aquest taller
es torna a fer avui (11 h). De tota
manera, les que realment van ser
un èxit de participació van ser les
propostes adreçades als infants:

patés utilizant com a base verdu-
res i vegetals, postres dolces, ham-
burgueses de llegums...

Alícia’t ha crescut, amb la par-
ticipació de la Diputació de Bar-
celona, acollint col·lectius de cui-
na, productors i entitats de les co-
marques d’aquest territori. S’han
aplegat al Prat de Sant Benet, on
s’ha instal·lat un escenari on es fan
demostracions, com la Cigronada,
amb el col·lectiu Vilafranca ve de
gust que es va fer ahir al migdia; i
la cuina en directe del bacallà a la
manresana, que van fer a la tarda
els cuiners d’Els Fogons Gastro-
nòmics del Bages.

PEPA MAÑÉ | SANT BENET DE BAGES

La festa de l’alimentació saludable
La quarta edició d’Alícia’t, a Món Sant Benet, arrenca amb rècord de participació als més de 200 tallers i activitats

e vingut vestit de carrer
i no de cuiner perquè
vegeu que aquesta tèc-
nica la podeu fer a

casa. No volem que es quedi no-
més als restaurants i, de fet, cada
cop arriba més a les llars», va co-
mençar destacant Salvador Bur-
gués, que treballa amb Joan Roca
(que també va treure el cap) des-
envolupant projectes de recerca
gastronòmica a la Masia, el centre

d’innovació d’El Celler de Can
Roca. De fet, conjuntament amb
l’equip de cuina i investigació de la
fundació Alícia han desenvolupat
el Rocook, un aparell d’inducció
per cuinar al buit i a temperatura
controlada a les cuines casolanes.
Així, l’objectiu del taller que va
oferir ahir Burgués (i que es repe-
tirà avui a les 11.45 h) era presen-
tar els avantatges d’aquesta cocció,
que és «amable i respectuosa amb
els aliments. Perquè la cuina, a més
de tenir gust, també ha de ser sa-
ludable». Es tracta de fer accessi-
ble a tothom un tipus de cocció
que ha convertit El Celler de Can

Roca en un referent mundial, ja
que van ser pioners en introduir-
la el 1996-1997. No és una tècnica
completament nova, sinó l’evo-
lució de la cuina tradicional del
xup-xup, però susbtituint les cas-
soles per bosses de plàstic i pots de
vidre, i també donant-li una pre-
cisió científica. Per això tenen una
taula «que és la mare dels ous»: hi
han fixat la temperatura i el temps
de cocció de cada aliment per
aconseguir sempre «un resultat
de cullera».  Es tracta, en definiti-
va, de cuinar «a una temperatura
exterior propera a la que l’aliment
necessita al seu interior».

H
PEPA MAÑÉ | SANT BENET DE BAGES
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El Celler de Can Roca porta a les
llars la cuina a baixa temperatura

El restaurant fomenta el tipus de cocció que els ha fet ser un referent

Salvador Burgués durant el taller de cuina a baixa temperatura

MIREIA ARSO



n Jan Prats Casaponsa,
de 3 anys, va agafar
moltes mongetes i el
resultat va ser que va

fer l’hamburguesa més gran de tots
els participants en el taller Pim
pam pum Burguer d’ahir al migdia.
Tal com va anunciar ell mateix a la
seva mare, l’Anna, «l’hamburgue-
sa és enorme! ...i us la deixaré tas-
tar». Però qui va ajudar el Jan a fer
l’hamburguesa va ser el seu pare,
en Xavi, que és qui s’ocupa de
cuinar a casa: «ho faig amb els
nens, i així ells també coneixen els
ingredients i saben que han de
menjar de tot per tenir una ali-
mentació equilibrada». 

La família Prats Casaponsa, que
és de Barcelona, ja coneixia Món
Sant Benet perquè ja hi havia anat
a fer un taller d’ous de Pasqua, i
ahir estava apuntada a tres ta-
llers: I de postres... BCN! i Set-
ciències a la cuina!, a més del de les
hamburgueses amb mongetes, ci-
grons o llenties que estava em-
marcat en l’Any Internacional dels
Llegums. Cada un dels tres ger-
mans de la família va escollir un
llegum diferent. Si el Jan es va de-
cantar –i amb quina fal·lera– per les
mongetes, el Guiu, de 6 anys, va
triar els cigrons; i l’Ona, de 8 anys,
les llenties.  

Per fer les hamburgueses, els
participants en els tallers havien
d’aixafar els llegums i podien bar-
rejar-hi, segons el gust de cadascú,
ceba caramel·litzada, xampi-
nyons i herbes aromàtiques: alfà-

brega, orenga, julivert... Per obte-
nir textura d’hamburguesa, es pas-
tava tot plegat per pa ratllat i ja es-
tava a punt per posar-ho a la plan-
xa, que controlaven dues de les
monitores de Món Sant Benet,
Meritxell Espinal, de Puig-reig; i

Pepi Ramos, de Vallirana. Llavors
només faltava posar-la dins d’un
panet, farcit de tomàquet, enciam,
quètxup, mostassa, maionesa...

Els germans Aina, d’11 anys, i
Ferran, de 9, de la família Encinas-
Prats, de Terrassa, també van fer-

se i menjar-se la seva hambur-
guesa. Tal com deia la seva mare,
l’Eva, hem triat aquest taller «pels
llegums. Ja n’havíem tastat, i ens
feia gràcia fer aquesta recepta
amb ells perquè així també serà
més fàcil introduir-la a casa».

E
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Vista del prat, amb les veles i les taules per menjar, i el monestir al fons

MIREIA ARSO

Visitants interessats en la parada de plantes aromàtiques per a la cuina ConcaPam, de la Conca de Barberà

MIREIA ARSO

Jan Prats Casaponsa, de 3 anys, pastant la seva hamburguesa de mongetes amb el seu pare, en Xavi

MIREIA ARSO

«L’hamburguesa 
de mongetes que 
he fet és enorme!»

Joan Roca és el xef del
restaurant El Celler de Can
Roca, de Girona, que té tres
estrelles Michelin i és
considerat el millor restaurant
del món per la revista The
Restaurant Magazine. En
l’establiment treballa amb els
seus dos germans, en Josep,
que és sommelier, i en Jordi,
xef de postres. Cuina amb els
sabors tradicionals de la cuina
catalana però amb tècniques
d'avantguarda, i per això fa
tasca de recerca.

L’interès dels ciutadans per la
gastronomia cada cop és més
gran. Fins i tot s’està començant
a aplicar a les llars les tècniques
dels grans restaurants. Això pas-
sa a tot arreu?

És un fenomen global, perquè la
gent està aprenent a conscien-
ciar-se que la cuina, a més d’ali-
mentació, també ha d’aportar sa-
lut. A més a més hi ha molts sec-
tors relacionats, i així cada cop té
més importància l’economia as-
sociada a la gastronomia. I lla-
vors cal afegir-hi tot el que la cui-

na aporta en relació amb altres cul-
tures, i el paper que té per posi-
cionar-se respecte d’altres territo-
ris.
Quins són els atributs gastro-

nòmics de Catalunya que cal po-
tenciar?

Catalunya té una història gas-
tronòmica que, amb els plecs que
fa la vida, es consolida amb una
cuina de tradició. I llavors es be-
neficia de tenir uns grans pro-
ductes gràcies a un clima extraor-
dinari, per temperatura, altura  i
posició geoclimàtica. I, ara, Cata-

lunya també té talent. Una colla de
cuiners que s’han compromès
amb l’excel·lència, amb el llegat cu-
linari. Tot això fa que la cuina de
Catalunya sigui molt interessant i
fomenta que el món ens miri.
Què aporten festes de la gas-

tronomia com Alícia’t?
Consoliden tota aquesta feina i

són un referent tangible de tot el
que fem. Donen una estructura vi-
sible a la gastronomia catalana. La
Fundació Alícia ajuda a tirar en-
davant tot aquest actiu gastronò-
mic, i en aquestes festes confluei-
xen i es fan visibles les iniciatives
que hi ha al país. És important que
els visitants s’ho puguin trobar.
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«La cuina de Catalunya és molt
interessant, i el món ens mira»

MIREIA ARSO

Entrevista Joan Roca
XEF DEL RESTAURANT EL CELLER DE CAN ROCA

«La gent està aprenent

a conscienciar-se que la cuina,

a més d’alimentació, 

també ha d’aportar salut»



La quarta edició d’Alícia’t, la fes-
ta de la gastronomia de les co-
marques de Barcelona, ha aplegat
aquest cap de setmana més de
4.000 persones que han participat
en els tallers, tastos, demostra-
cions de cuina i visites que s’han
programat a Món Sant Benet.
Aquest esdeveniment ha assolit el
nivell màxim d’inscripció en les
més de 200 activitats que s’han
ofert entre dissabte i diumenge. L’a-

fluència de visitants s’ha notat en
l’ocupació de les zones habilitades
per a l’estacionament, tant a les de
Món Sant Benet com a les que
s’havien preparat als termes de
Sant Fruitós i Navarcles.

La festa, creada per la Fundació
Alícia per difondre bons hàbits
alimentaris a través de la pràctica
d’una cuina saludable, fàcil i di-
vertida, ha fet enguany un salt en-
davant amb la incorporació de
col·lectius del territori que ha

aportat la coorganització amb la
Diputació de Barcelona. Per ex-
emple, hi havia estands de les
onze comarques del territori. Al del
Bages hi havia, entre d’altres, Ca la
Pilar d’Avinyó, carnisseria que aca-
ba de rebre un distintiu de quali-
tat i turisme; i al del Moianès, Jau-
me Escolano, de Castellterçol, que
fa productes de fleca ecològics. Pel
que fa al prat de Sant Benet, ahir al
migdia el protagonisme va ser per
a la mongetada de Cuina Vallès.

PEPA MAÑÉ | MANRESA

Més de 4.000 persones participen 
en les activitats culinàries d’Alícia’t

De pèsols negres, cigrons, llen-
ties i faves es té constància que ja
se’n menjava a l’edat mitjana, ex-
posa Toni Massanés, de la Funda-
ció Alícia, i les mongetes es van in-
troduir arran del descobriment
d’Amèrica. «Però a diferència de les
patates i els tomàquets, que no s’as-
semblaven a res, es van incorpo-
rar molt ràpid a la nostra dieta, per-
què ja teníem altres referents». I
tots aquests llegums han acabat te-
nint varietats locals: com la mon-
geta de Castellfollit del Boix i el ci-
gronet de l’Alta Anoia, dos exem-
ples propers. 

Els llegums han estat titllats de
la carn dels pobres, perquè quan
els bistecs i llonzats només eren as-
sequibles per a qui tenia diners,
eren la principal font de proteïnes
per a gran part de la població.
Amb la socialització de la proteïna
de la carn, amb el pollastre i el porc
de granja principalment, els lle-
gums s’han anat deixant de ban-
da, però la Fundació Alícia hi
aposta, amb tallers adreçats al pú-
blic i generant continguts científics.
I els ha fet protagonistes de la fes-
ta Alícia’t d’enguany perquè ara, a
més, l’ONU ha decretat que aquest
és l’Any Internacional dels Lle-

gums pels seus avantatges nutri-
cionals i sostenibles. D’una banda,
els llegums «són preventius davant
les cardiopaties, perquè són pro-
teïnes no associades al colesterol».
D’altra banda, «s’ha de menjar
carn de proximitat, però no en
podem menjar indiscriminada-
ment. Ara que la Xina i l’Índia
també s’incorporen a l’alimentació
càrnia, no ens queda terra, aigua
i capacitat d’emissió de CO₂ per
alimentar tants animals com ens
volem menjar», sentencia Massa-
nés. Ara bé, l’encarregat del taller
que descobreix les varietats de
llegums del territori i les possibi-
litats que presenten a la cuina
amb plats d’arreu del món és Marc
Puig-Pey, cuiner d’Alícia.

Per què s’han de potenciar els
llegums?

Són proteïnes sanes, de molt
bon valor nutritiu. Et donen ener-
gia per fer tres voltes al monestir.
I, pel que fa a la cuina, són super-
polivalents, perquè el que es pot fer
amb mongetes es pot fer amb ci-
grons, i també convido a barrejar
llegums als estofats i als empedrats.
A més, són són fàcils de guisar,
combinen amb gairebé tot... I, a
part de tot això, també són supe-

rassequibles per a la butxaca. 
Què ensenya al taller «Lle-

gums locals, llegums globals»?
Mostro que els llegums són pre-

sents en cultures alimentàries de

tot el món. Faig quatre adaptacions
de plats d’Itàlia, Perú, l’Índia i l’O-
rient Mitjà. Però utilitzo diferents
varietats de llegums autòctons i  els
combino amb verdures, espècies,

herbes aromàtiques. I en dic adap-
tació, perquè procurem que
aquests plats cadascú els pugui re-
crear a casa seva.
Ha escollit mostrar plats com

el kalmi bare hindú.
Són una espècie de bunyols

amb llentia vermella. Podríem dir
que són com una mena de falàfel
àrab, que són fets amb cigrons.
D’on és la socca?
És una elaboració italiofrance-

sa, entre una pizza i una crep,
amb una base feta amb farina de
cigrons. Al damunt hi poden anar
verdures, carn... En faig la versió
amb tomàquet, alfàbrega i par-
mesà.
Com prepara el tacu-tacu del

Perú?
Jo en faig una elaboració amb fe-

sols negres i arròs. És com una
mena de trinxat de col i patata però
amb aquests ingredients. I llavors
s’hi afegeix el condiment típic del
Perú, l’ají, i herbes aromàtiques.
I, per acabar, fa viatjar els as-

sistents al taller a l’Orient Mitjà.
La mejadra és un esmorzar típic

de Jerusalem i altres zones. És un
guisat especiat de llenties i una
mica d’arròs basmati, amb ceba,
comí, cúrcuma i espècies, acom-
panyat amb salsa de iogurt.
El problema és que molta gent

ja no cou els llegums a casa?
És lògic que s’hagi perdut el

costum, pel remull, les hores...
però no és tan difícil i hi ha un gran
aliat que és l’olla de pressió per co-
ure les mongetes i els cigrons. Per
a les llenties ja ni caldria. I un al-
tre aliat que tenim aquí són els lle-
guminaires que trobem al mercat.
A més de coure’ns els llegums (i
també podem aprofitar el suc amb
què els han cuit per fer algun plat
més guisadet), també tenim el
seu coneixement per donar-nos
idees culinàries. Vaig anar a Ma-
drid a fer un taller i allà no tenen
lleguminaires, no n’hi ha tradició.
I tampoc cal descartar les conser-
ves, que n’hi ha de molt bones, i
que poden fer el fet quan no tenim
temps. Només faltaria!
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VALL DE VILARAMÓ

Cuinant davant els assistents al taller una socca amb farina de cigrons

Vista del prat de Sant Benet des de l’escenari on es feien demostracions

VALL DE VILARAMÓ

Entrevista Marc Puig-Pey
Cuiner de la Fundació Alícia. Oferia un taller en què
preparava plats de cuines d’arreu del món amb varietats de
llegums locals. Defensa que «combinen amb gairebé tot»

«Els llegums s’han
de potenciar: són
proteïnes sanes i
fàcils de guisar»
La festa Alícia’t ha donat protagonisme 

a una família alimentària que té l’aval de 
l’ONU pels seus avantatges nutricionals



Marc Puig-Pey durant la preparació de bunyols amb llentia vermella

«És lògic que s’hagi perdut

el costum de coure els llegums

a casa, però tenim d’aliats els

lleguminaires dels mercats»
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l’efecte de comprendre millor
el que es vol explicar, imagi-
nem la següent situació: un
matrimoni es compra un im-

moble de segona mà a Catalunya l’any
2015 per un valor escripturat de 200.000
euros. Aquesta compravenda implica tri-
butar per la part compradora el 10% en
concepte de l’Impost de Transmissions
Patrimonials Oneroses (en endavant,
TPO), això és, han de liquidar, amb el mo-
del 600 i en els 30 dies següents a aquesta
compravenda, 20.000 euros. Fins aquí sim-
ple aplicació de la normativa fiscal. 

El març del 2016, i en el marc d’un pro-
cediment de gestió tributària, reben una
notificació per part d’Hisenda on se’ls
comprova el valor declarat a l’escriptura de
compravenda i es fixa aquest valor en
300.000 euros. Així, sobre aquest immoble
adquirit el 2015 hauran de pagar el 10% de
TPO sobre 300.000 euros: 30.000 euros, i

no els 20.000 euros inicialment pagats. La
conseqüència tributària  seria doncs un
excés de liquidació per TPO de 10.000 eu-
ros, amb independència, en cas de ser
procedents,  de possibles sancions tributà-
ries o interessos moratoris.

Suposem que aquest matrimoni deci-
deix, el novembre del 2016, transmetre
aquest mateix immoble per un import de
400.000 euros.

Doncs bé, a efectes de calcular el bene-
fici derivat d’aquesta transmissió que tri-
buta com a un increment de patrimoni en
el seu IRPF, s’han d’agafar com a valors de
referència, d’acord amb l’article 35 de la
Llei 35/2006 de l’impost sobre la renda, els
valors d’adquisició (200.000 euros de valor
declarat o 300.000 euros de valor compro-
vat per Hisenda?) i transmissió (400.000
euros). 

I arribats en aquest punt és on centra-
rem el focus del problema, ja que diferents
sentències del Tribunal Suprem establei-
xen que el valor inicialment comprovat a
efectes de pagar TPO també servirà com a
valor d’adquisició fiscal per calcular la fu-
tura plusvàlua tributable en l’IRPF dels
contribuents.

En el nostre exemple, això suposa un
considerable estalvi fiscal per a aquest ma-
trimoni, ja que en el seu IRPF únicament
tributaran per la compravenda d’aquest
immoble per 100.000 euros de benefici

(400.000 euros de valor de venda -300.000
euros de valor d’adquisició-comprovat) i
no per 200.000 euros (400.000 euros de va-
lor de venda -200.000 euros de valor d’ad-
quisició-escripturat inicialment). 

En definitiva, el Tribunal Suprem acaba
establint la teoria que el valor d’adquisició
ha de ser únic als efectes tributaris, i si es
comprova a l’alça per part de l’Administra-
ció Tributària (pagant-se a la compra tam-
bé un import de TPO més elevat: 300.000
euros x 10%), en la venda posterior es re-
dueix la factura fiscal en l’IRPF ja que en
ser el valor d’adquisició més elevat la plus-
vàlua també serà menor (400.000 euros -sí
300.000 euros i no 200.000 euros).  

En certa forma i com a conclusió, po-
dríem dir que d’aquesta manera es com-
pensa (en base a un principi d’equitat i
justícia tributària) l’excés tributat en la
compra via TPO per una menor tributació
en la venda via IRPF, aspecte a tenir molt
present per tots els contribuents que
transmetin un immoble pel qual prèvia-
ment es va  comprovar a l’alça el seu valor.

Cal recordar, però, que l’altre impost que
es liquida en una compravenda d’immobles,
com és la plusvàlua municipal, en cap cas es
veuria alterat per aquest nou criteri del Tri-
bunal Suprem, ja que per al seu càlcul s’a-
gafen únicament valors cadastrals i en cap cas
valors comprovats per Hisenda o declarats
pels contribuents.            

A

«El Tribunal Suprem estableix la teoria que el valor d’adquisició ha de ser únic als efectes tributaris, i si es comprova a

l’alça per part de l’Administració Tributària, en la venda posterior es redueix la factura fiscal en l’IRPF»

PAGUI EL JUST EN LA COMPRAVENDA D’IMMOBLES

PROFESSOR COL·LABORADOR DELS ESTUDIS D’ADE DEL
CAMPUS MANRESA DE LA UVIC-UCC

Xavier Flotats

TRIBUNA
UNIVERSITÀRIA

l darrer cap de setmana es va
celebrar a Món Sant Benet la
festa de la Fundació Alícia,
amb un eslògan prou suggeri-

dor: «la cuina fàcil, sana i divertida». Hi
havia organitzats activitats i tallers per a
un públic molt divers i entreteniments de
tota mena, amb un doble objectiu lúdic i
divulgatiu. Amb participació de personali-
tats del món culinari i social, i com a nove-
tat, la presència de productes i entitats de
les comarques barcelonines.

Alícia és una eina molt potent que te-

nim ben a la vora de casa, i que de vegades
oblidem. Aquesta edició d’Alícia’t va tenir
un important increment global de partici-
pants respecte d’edicions anteriors, que
contrasta amb la pobra participació de
persones provinents de les comarques
centrals.

La fundació va néixer fa més d’una dè-
cada, per mitjà de la Caixa de Manresa i la
Generalitat de Catalunya, i va comptar
amb l’impuls, empenta i suport de perso-
nalitats reconegudes en el món de l’ali-
mentació i la salut, com ara en Ferran
Adrià i en Valentí Fuster. I molts cuiners de
primer nivell varen implicar-s’hi per treba-
llar amb rigor, mètode científic i molta
imaginació, per assolir un gran objectiu:
que tothom mengi millor. Convençuts que
una bona alimentació és garantia d’una
millor salut i qualitat de vida, resolent ne-
cessitats molt diverses en aquest sentit que
estaven mal cobertes. L’hereva de la Fun-
dació Caixa de Manresa, la Fundació Cata-
lunya-La Pedrera, hi va prendre el relleu i

s’hi ha implicat a fons, atès que compar-
teix amb Alícia els objectius bàsics, em-
marcats en els àmbits d’alimentació, co-
neixement, social, cultural i mediambien-
tal.

Aviat farà deu anys que es va obrir la seu
d’Alícia a Sant Benet de Bages, i des d’ales-
hores s’ha fet molta feina, amb un equip
de primera divisió i molta motivació, que
ha portat la fundació a ser autosostenible.
Alícia és ciència, investigació, recerca cien-
tífica, treball de laboratori, conferències i
publicacions, cooperació estratègica en la
innovació de moltes empreses o en la mi-
llora de la qualitat dels professionals del
sector de l’alimentació, tot amb un rigor
reconegut arreu.

Però també és acció social, ja que resol
problemes de col·lectius específics que, ja
sigui per salut o capacitats limitades, ne-
cessiten millorar la seva qualitat de vida
lligada a l’alimentació, o donant feina a
persones vulnerables que poden fer un
treball útil i motivador als horts. I a la vega-

da és també cultura i territori, amb la recu-
peració d’aliments o de plats que formen
part del nostre ric patrimoni natural i cul-
tural. Per altra banda treballa intensament
en la difusió dels hàbits saludables entre
adults i infants. I de tots aquests i molts al-
tres exemples, el resultat és que ajuda a fer
fàcil i accessible una alimentació saluda-
ble a partir de sensacions agradables.

La implicació amb les nostres comar-
ques també és ben evident, treballant en
receptes que posen en valor els productes
autòctons, promovent el turisme d’interior
per donar a conèixer als urbanites d’on
surt allò que mengen, o treballant la pro-
posta gastronòmica del 2022, com a exem-
ples il·lustratius.

En un moment en el qual el sector in-
dustrial agroalimentari està demostrant la
seva fortalesa, i la nostra cuina està rebent
els màxims reconeixements internacio-
nals, Alícia brilla amb llum pròpia en
aquest univers que ha ajudat a fer possi-
ble.

E

«La Fundació Alícia és una eina molt potent que tenim ben a la vora de casa, i que de vegades oblidem» 
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LLIBERT TEIXIDÓ

dona per exercir el càrrec.
Què és elmillor i el pitjor que

li ha tocat viure com a governa
dora d’Àtica?
He hagut de lluitar en diferents
situacions que són difícils d’en
tendre a Brussel∙les o a Berlín.
Per exemple, gran part dels fons
d’ajuda europea s’han gastat a
Grècia en les últimes dècades
sense obtenirne resultats. He
hagut de lluitar contra l’evidèn
cia i per donar solucions que
alhora donessin credibilitat al
sistema públic. I això és revolu
cionari per a un grec.

És llavors una política revo
lucionària?
No,m’agradaria que la gentm’as
sociés amb una política que fa
coses.

Com es descriu?
Sóc tenaç. Sé que no és bo, però
quan ets polític i dona sí que ho
és. Treballomolt de valent i algu
na vegada això ha fet que alguns
delsmeus col∙legues hagin estat a
punt de dimitir.

Una de les seves lluites ha es
tat la separació de poders entre
Estat i Església.
Sí, sóc una de les polítiques gre
gues que creuen en la separació
de l’Estat i l’Església. Però alhora,
sóc gairebé l’única política d’es

querres que creu que l’Església
pot ser d’ajuda en termes socials.
AGrècia, l’Església ésmés creïble
que els polítics.

Si n’hagués d’escollir un, amb
quin líder polític europeu es
quedaria?
Fins i tot quan era una adolescent
no tenia cap ídol i crec que com
parar en política és força perillós.
No crec en ídols o en somnis, crec
en estratègies, en treballar de va
lent i en resultats.

Els seus pares eren de tradi
ció conservadora i vostè està
ideològicament als antípodes.
El meu pare tenia un vot conser
vador, però eramoltmés lliberta
ri que molts dels comunistes ra
dicals i em va educar tant a mi
com al meu germà amb ment
oberta.

Sempre ha volgut dedicarse
al món de la política?
No! (rialles) Elmeu somni era ser
professora a la universitat. Però
hi ha vegades a la vida en què has
d’escollir i per mi el patriotisme
no és abandonar elmeu país, sinó
quedarse i lluitar pels problemes
de la gent.

Abans de ser governadora va
ser assessora de publicitat. Els
polítics depenen cada vegada
més dels seus perfils a les xar
xes socials?
He vist molts polítics que han
acabat destrossats pels seus
col∙legues. No tenim temps per
estar al càrrec de moltes coses i
atendre les xarxes socials. Elmeu
consell és que val més no deixar
les contrasenyes a ningú ni ser
massa actiu, perquè si no després
te’n penedeixes.

Enelsúltimsanysdecrisihan
augmentat els radicalismes a
Europa i especialment aGrècia.
Què s’ha fet malament?
Hem d’entendre per què hem ar
ribat a aquesta situació i com és
que a Grècia, on va néixer la de
mocràcia, tenimneonazis a la po
lítica. A causa d’una falta d’edu
cació i d’una faltadepolíticad’in
tegració tenim nanos que no
saben el que van fer els nostres
antecessors. Hem de reinventar
la nostra història.

Quina és la recepta?
Hem de canviar el paradigma
moral de la política. Si expliquem
a la societat que tots els polítics
són corruptes, hi ha risc de popu
lisme. No hem de promoure que
els políticsnohandecobraroque
se’ls ha de retallar el salari, per
què assumim el risc que la políti
ca es converteixi en una casta i
només els més adinerats puguin
accedirhi. És perillós per a la
societat.

Coneix Alexis Tsipras des de
fa més de vint anys, van estu
diar junts a l’institut. Quina és
la seva relació amb ell?
D’ençàqueésprimerministre, no
tenim temps per veure’ns. És un
polític que el meu país i Europa
necessiten. No perquè sigui jove
o d’esquerres, sinó perquè és llui
tador.

Es diu que vostè podria ser la
seva successora. Es veu de pri
meraministra en un futur?
Seré a lameva oficina fins al 2019
i vull estar bé de salut, és l’únic
que desitjo per al futur. De ben
petita vaig llegir Aristòtil i per mi
la política és participar i no anar
d’una oficina cap a l’altra.

Espanya celebra unes sego
nes eleccions al juny per falta
d’acord entre els partits. Creu
que Podem encapçalarà el prò
xim govern?
Les visites de l’FMI a un país no
només trenquen la cohesió social,
sinó també la cohesió dels partits
polítics.Esprodueixenescissions
de partits tradicionals i aquests
han de cooperar amb l’aparició
de nous partits polítics. Crec que
Espanya seguirà l’exemple de
Grècia.

“A Grècia, l’Església
és més creïble que
els polítics i penso
que pot ser d’ajuda
per a la societat”

“No crec en ídols
polítics o en somnis;
crec en estratègies,
treballar de valent
i en resultats”

RenaDourou(Atenes,
1974)vacréixeralbarri
obrerd’Egaleo,alsafores
de lacapitalgrega, i el 1995
vacomençar lasevaactivi
tatpolíticacomaactivista
antiglobalització.Dourou,
queparlaanglès, francès,
italià i turc, esvagraduar
enMagisteria laUniversi
tatd’Atenes iva ferun
màsterenCiènciaPolítica
a laUniversitatd’Essex
(RegneUnit).
El2004,quanvaacabarels
estudis, esvauniraSyriza,
partitques’acabavade
fundar.Vaserdiputadaal
Parlamenthel∙lèendues
ocasions ial setembreva
accedira lapresidènciade
laregiód’Àtica,onresi
deixel40%de lapoblació
grega.Últimamentha
estatmoltactivaen la
respostadesde l’àmbit
locala lacrisidels refu
giats ihadutatermeuna
giraque l’haportatper
Bèlgica–onesvareunir
ambelpresidentde la
ComissióEuropea–, Itàlia
iEspanya.“Algúhade
prendre la iniciativa, en
llocdediscutira travésde
notesdepremsa”,assegu
ra.La imatgedeDourouva
fer lavoltaalmónenser
víctimad’unaagressióa la
televisió,quanunmembre
delpartitneonaziAurora
Daurada liva llançarun
gotd’aiguaenundebaten
directe.

UNA
ACTIVISTA
POLIGLOTA

GEMMA MIRALDA

Un taller durant la recent festa Alícia’t

Ciència i cuina

Fa uns dies el Món
Sant Benet celebrava
la festa de l’alimenta
ció bona, sana i soste

nible que ha acabat conver
tintse en la festa major
d’aquest lloc del Bages, on el
temple benedictí competeix
en fidels amb la fundació Alí
cia, el repte de la qual és que
tots mengem millor. El seu
objectiu inclou els nens, la
gent gran, els adolescents, les
persones amb diabetis, malal
ties renals, càncer, intoleràn
cies o al∙lèrgies. Aquesta set
mana el centre que dirigeix
Toni Massanés s’ha emportat
un dels premis nacionals de
recerca que atorga la Genera
litat de Catalunya.
És la segona vegada que

aquesta columna es dedica a
Alícia. La primera va ser per
explicar la tasca en què són
pioners, consistent a crear
coneixement científic en el
camp de la cuina i com fora de
Catalunya ens recriminen no
saber valorar com esmereix el

que tenim. La d’avui és per fe
licitarlos perquè per fi els ar
riba el reconeixement a casa.
A Massanés, que a més de re
collir el premi, aquesta setma
na ha impartit una conferèn
cia en elMuseu d’Arqueologia
dins de l’àmbit de la mostra El
geni culinari, li agrada dir que
la cuina és l’estratègia alimen
tària en la qual els humans es
distingeixen de les altres espè
cies perquè hi apliquen el co
neixement i la tecnologia. Pe
rò ell sap que no és tan obvi ni
tan fàcil aconseguir que s’en
tengui que la societat necessi
ta que s’aboquin esforços a
crear coneixement, desenvo
lupar tecnologia i innovar en
aquest àmbit perquè tots mi
llorem la nostra alimentació.
Avui el seu equip lidera pro

jectes d’allò més divers. Tre
balla amb científics però tam
bé al costat d’agricultors, ra
maders, alumnes d’escoles,
pacients, productors, cuiners
o industrials... I el seumodel ja
es copia a tot el món.c

MATEU
CASAÑAS
DISFRUTAR(BARCELONA)
I COMPARTIR (CADAQUÉS)

Si a Napa Valley busquem
un autèntic bistrot fran
cès, és el Bouchon Bistro
de Thomas Keller a
Yountville. Es va formar
a França i va tornar als
EUA el 1986. Amés dispo
sa demés locals a Nova
York, Beverly Hills i Las
Vegas. El menú és can
viant, en funció del pro
ducte de temporada,
però hi ha plats que estan
a la carta com el pollastre
rostit i la truita a laMu
nière. Al Bouchon Bistro
cuiden cada detall tant a
la cuina com a la sala.

Bouchon Bistro
6534Washington Street
Yountville, Califòrnia
94599

el gust és meu

una taula per a...

CRISTINA JOLONCH
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Annex 19.
Llistat de restaurants amb ‘Menú Som Gastronomia’



La nostra cuina, els nostres productes

TASTA AQUÍ EL MENÚ  
SOM GASTRONOMIA

www.somgastronomia.cat



RESTAURANT UBICACIÓ CP POBLACIÓ ADREÇA TELF E-MAIL WEB
CAFÈ MODERN Pla d'Urgell 25265  Castellnou de Seana  C/ Sant Blai, 23 973320843 rosagodia11@gmail.com https://es-es.facebook.com/CAF%C3%88-Modern-1392288897762718/
CASA MARIETA Girona 17001  Girona Plaça de la Independència, 5-6, 972 20 10 16 info@casamarieta.com www.casamarieta.com/
ESPAI DE TAST MAS D'EROLES Alt Urgell 25797 Adrall Mas d'Eroles 973387338 masderoles@gmail.com http://www.masderoles.com
RESTAURANT ELS GARROFERS Maresme 08328 Alella Passeig Antoni Borrell, 13 935401794 elsgarrofersalella@gmail.com http://www.elsgarrofers.com

ZERO39 GASTRO>BAR Segrià 25100 Almacelles Carrer La Pau, 19
973742207
649401959

Zero39gastrobar@outlook.es https://www.facebook.com/Zero39GastroBar

CAL PONTO AL NATURAL Segrià 25126 Almenar Partida la plana, sense número 973770754 calpontoalnatural@gmail.com https://www.facebook.com/calponto.alnatural

LA FERRADURA Cerdanya 17538 Alp Plaça Nova, 2 972890735 alpferradura@gmail.com
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1025025-d4728811-Reviews-
La_Ferradura-Alp_Province_of_Girona_Catalonia.html

RESTAURANT CASA PATXI Cerdanya 17538 Alp Orient, 23 972890182 nati-patxi@hotmail.com http://casapatxi.com/
RESTAURANT BRUIXES BURRIAC Tarragona 43893 Altafulla C/ Cup, 7, 977651557  reservas@granclaustre.com www.bruixesburriac.com.es 
RESTAURANT ELS ULLALS Montsià 43870 Amposta Burgos, 34 618755586 info@elsullals.es http://www.elsullals.es
LA PLACETA RESTAURANT Garrigues 25140 Arbeca Placa de l'Esglesia, 7 695813297 laplacetaarbeca@gmail.com http://www.placeta.net/index_en.html#
RESTAURANT MOT Maresme 08350 Arenys de Mar Riera Bisbe Pol, 89 937957834 sala@restaurantmot.com http://www.vilaarenyshotel.com
RESTAURANT L'ERA ARENYS DE MUNT Maresme 08358 Arenys de Munt, Carrer Torrent d'en Puig, 11 937950114 georgina@arenyautes.cat www.lerarestauramt.com 
LA FONDA DEL CASAL Maresme 08310 Argentona Carrer Gran, 28 937974078 lafonda@lafondadelcasal.cat http://www.lafondadelcasal.cat
LA TECA, MENJARS CUINATS Maresme 08310 Argentona General Llauder, 46 937561349 info@la-teca.cat http://www.la-teca.cat

RESTAURANT SANT JAUME Maresme 08310 Argentona Sant Jaume, 13 937970001 santjaume.restaurant@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Sant-Jaume-Bar-
Restaurante/1004664249607680?rf=803244403153148

CA L'AMAGAT RÚSTIC GASTROHOTEL Berguedà 08695 Bagà Clota, 4 938244032 hotel@hotelcalamagat.com http://www.hotelcalamagat.com
HOSTAL CAL BATISTA Berguedà 08695 Bagà Raval, s/n 609467777 pepabages@gmail.com http://www.calbatista.com
RESTAURANT NIU NOU Berguedà 08695 Bagà Avinguda Vila-Seca, 1 938244253 info@niunou.com http://www.niunou.com/
CETT - AULA RESTAURANT Barcelona 08035 Barcelona Av. Can Marcet 36-38 934280777 aularestaurant@cett.cat http://www.cett.es/aularestaurant/
HOTEL BARCELONA CATEDRAL Barcelona 08002 Barcelona Carrer dels Capellans, 4 933042255 comercial@barcelonacatedral.com http://barcelonacatedral.com/es/
LES FINESTRES DE LLÚRIA - HOTEL CATALONIA 
BERNA

Barcelona 08009 Barcelona Carrer de Roger de Llúria, 60 932720050 berna@hoteles-catalonia.es http://www.restaurantelesfinestresdelluria.com/

RESTAURANT CITY Barcelona 08010 Barcelona Vía Laietana 30 932957905 marketing2@unicohotels.com http://citybar.es/

RESTAURANT PELAI -HOTEL CATALONIA RAMBLAS Barcelona 08001 Barcelona Carrer Tallers, 62 933168400 reservas@restaurante-pelai.com http://www.restaurantepelai.com/

SERGI DE MEIÀ Barcelona 08036 Barcelona  Carrer Aribau, 106, 931255710 sergi@restaurantsergidemeia.cat http://www.restaurantsergidemeia.cat/
WINDSOR Barcelona 08008 Barcelona Carrer de Còrsega, 286 932377588 info@restaurantwindsor.com http://www.restaurantwindsor.com/?lang=es

LA FONT DE PRADES, SL Barcelona 08038 Barcelona Poble Espanyol, Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 13-27 934,267,519 elisabet@chias.cat http://www.lafontdeprades.cat/

EL VENTADOR Alta Ribagorça 25527 Barruera Passeig Sant Feliu, 49 617057969 elisabetfarrero@gmail.com https://ca-es.facebook.com/pages/El-Ventador/358431214175830
RESTAURANT LES ROQUES Alt Empordà 17483 Bàscara Avinguda Empordà, 27, Urb. Les Roques 972560251 hotellesroques@live.com http://www.hotellesroques.com/16/restaurant.php

RESTAURANT HOSTAL DELS OSSOS Garrotxa 17800 Batet de la Serra -Olot- Carretera Santa Pau, Km 2,7
972266134
972270817

info@hostaldelsossos.com http://www.hostaldelsossos.com

CAL MENUT Urgell 25266 Belianes Plaça Comandant Serret, 16 660089454 info@calmenut.com http://www.calmenut.com

BRASERIA ROSA MARI Baix Ebre 43512 Benifallet Abadia, 7 977462036 braseriarosamari@gmail.com
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g2034254-d4334014-Reviews-
Braseria_Rosa_Mari-Benifallet_Province_of_Tarragona_Catalonia.html

RESTAURANT XIRINGUITO Baix Ebre 43512 Benifallet Carrer Alfonso XII, 12 977462002 restaurantxiringuito@hotmail.com http://www.restaurantelxiringuito.es/
RESTAURANT CAL BLASI Berguedà 08600 Berga Plaça Viladomat, 21 938210950 acalblasi@gmail.com http://www.calblasi.eu/

EL TRULL D'EN FRANCESC - RESTAURANT Alt Empordà 17723 Boadella d'Empordà Placeta de l'Oli, 1 972569027 info@trull-boadella.com
http://www.trull-boadella.com/ca/trull-francesc-boadella-alt-emporda-
girona.aspx

RESTAURANT CAL TORRU Cerdanya 17539 Bolvir Camí Ral, 13 972896040 ramon@caltorru.cat http://www.facebook.com/caltorru.cat/
RESTAURANT-HOTEL CAN JOSEP Terra Alta 43785 Bot Avinguda Catalunya, 36 977428240 info@canjosep.com http://www.canjosep.com
RESTAURANT CAN MARIANO DE BREDA La Selva 17400 Breda Carretera de Riells, Km 1 972870913 restaurantcanmariano@gmail.com http://www.restaurantcanmariano.com
CASA MASOVER Pallars Jussà 25555 Buira Únic, sense número 659602441 casamasover@hotmail.com http://www.casamasover.com

L'ATELIER D' STÉPHANE 08349 Cabrera de Mar Av. Pare Jaume Català, nº30.36  Local 1 609443052 stephanepoussardin@gmail.com
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g1063983-d10465129-Reviews-
L_Atelier_d_Stephane-Cabrera_de_Mar_Catalonia.html

RESTAURANT XEFLIS Maresme 08348 Cabrils Carretera de Vilassar de Dalt, 15 937508195 xeflis@xeflis.cat http://www.xeflis.cat
RESTAURANT VELL PAPIOL Baix Penedès 43820 Calafell Vilamar, 30 977691349 info@vellpapiol.com http://www.vellpapiol.com

RESTAURANT EL PASQUALET Vallès Oriental 08140 Caldes de Montbui Carretera BV-1243 a Sant Sebastià de Montmajor, Km. 0,3 938654695 elpasqualet@elpasqualet.com http://www.elpasqualet.com

RESTAURANT ROBERT DE NOLA Vallès Oriental 08140 Caldes de Montbui Passeig del Remei, 48-50 938654047 clients@robertdenola.cat http://www.robertdenola.cat

RESTAURANT CAN JUBANY Osona 08506 Calldetenes Carretera de Sant Hilari, sense número
938891023
649578789

info@canjubany.com
comunicacio@canjubany.com

http://www.canjubany.com/ca

EL RACÓ DE CAL SERNI Alt Urgell 25798 Calvinyà Major, 1 - Casa Serni
608691512
973352809

info@calserni.com http://www.calserni.com

RESTAURANT-FONDA CAL AGUSTÍ Solsonès 25283 Cambrils dels Pirineus Carretera d'Organyà a Sant Llorenç, Km. 19 L-401
973489027
630832083

fondacalagusti@gmail.com http://www.calagusti.net

RESTAURANT EL PONT 9 Ripollès 17867 Camprodon Camí de La Cerdanya, 1 972740521 info@restaurantelpont9.com http://www.restaurantelpont9.com

http://www.bruixesburriac.com.es/
http://www.lerarestauramt.com/
http://www.canjubany.com/ca


RESTAURANT CAL MARQUÈS DE CAMPRODÓN Ripollès 17867 Camprodon C/Cataluna 11 972740234 calmarquesrestaurant@gmail.com www.restaurantcalmarques.cat

AMEDIALUZ RESTAURANT Maresme 08360 Canet de Mar Carrer Ample, 9 937943725 restaurantamedialuz@gmail.com https://ca-es.facebook.com/A-MEDIA-LUZ-Restaurant-197443718674/
ARROSSERIA EL PARADOR DE CANET Maresme 08360 Canet de Mar Carretera N-II, Km. 660,8 (Front Club de Vela) 937940694 info@paradordecanet.com http://www.paradordecanet.com
MASSAMARE Maresme 08360 Canet de Mar Riera Pinar, 16 937942746 massamare@gmail.com http://www.massamare.com
HOTEL - RESTAURANT CAN CUCH Vallès Oriental 08445 Cànoves i Samalús Camí Can Cuch de Muntanya, 35 931033980 cancuch@cancuch.com http://www.hotelcancuch.com

RESTAURANT CAN CANDELICH Vallès Oriental 08445 Cànoves i Samalús Carretera Sant Llorenç Savall-Llinars, Km. 36,5
615016425
938714546

ccandelich@yahoo.es
http://restcancandelich.restaurantesok.com/aquiok/detallrest.jsp?id=11261&pr
ov=Barcelona

RESTAURANT CA L'IGNASI Osona 08569 Cantonigròs Major, 4 938525124 calignasi@calignasi.com http://www.calignasi.com
RESTAURANT ESBIOESFERA Vallès Oriental 08440 Cardedeu Lluís Llibre, 29 627333829 hola@esbioesfera.cat http://www.esbioesfera.cat/
RESTAURANT TARAMBANA Vallès Oriental 08440 Cardedeu Bellsolar - cantonada C/Barcelona (Barri de l'Estalvi) 938711655 tarambana@tarambana.cat http://tarambana.cat/contacte/
CASA BELLERA Pallars Sobirà 25594 Caregue Casa Bellera, sense número 696419863 info@casabellera.com http://www.casabellera.com
RESTAURANT CASSÀ DE LA PLAÇA berguedà 08693 Casserres Passeig Bisbe comelles, 85 938234008 reigmas@yahoo.es www.restaurantcafedelaplaça.com
RESTAURANT CASTELL DEL REMEI Noguera 25333 Castell del Remei Finca Castell del Remei, sense número 973580200 info@castelldelremei.com http://castelldelremei.com
RESTAURANT GARBÍ Vallès Occidental 08211 Castellar del Vallès Barcelona, 52 937146557 info@restaurantgarbi.com http://www.restaurantgarbi.com
RESTAURANT CA L'ESTEVE Vallès Occidental 08755 Castellbisbal Casetes de ca n'Oliveró 937755690 maria@restaurantcalesteve.com http://www.restaurantcalesteve.com
RESTAURANT CAL PUPINET Vallès Occidental 08755 Castellbisbal Santa Rita, 4 937720209 info@restaurantcalpupinet.com http://www.restaurantcalpupinet.com

EL CENTRE DE CASTELLFOLLIT Bages 08255 Castellfollit del Boix Plaça del Centre, sense número
931021212
649144810

mariajh85@gmail.com
http://www.elcardener.com/ca/turismo_rural/restaurantes_cocina_tradiciona.
htm?id=219&pl=68

CAL PADRÍ Alt Penedès 08732 Castellvi de la Marca Masia Ca la Gori, sense número 674928327 info@calpadri.com http://www.calpadri.com/
RESTAURANT DEL LLAC Pallars Jussà 25631 Cellers Carretera C-13 Balaguer-Tremp, Km. 75 973651120 info@hotelterradets.com http://www.hotelterradets.com
RESTAURANT CAPICUA Vallès Occidental 08290 Cerdanyola del Vallès Passatge Llorer, 15 935809635 info@restaurantcapicua.cat http://www.restaurantcapicua.cat/carta/
RESTAURANT L'ANTIC FORN Segarra 25200 Cervera Plaça Major, 18 973533152 crononauta1@gmail.com
RESTAURANT CAN SOLÉ XIC Segarra 25751 Claret de Tora Plaça Major, 10 973296008 miramuntclaret@gmail.com http://www.calmiramunt.com

RESTAURANT CAL PORTALÉ Pallars Jussà 25517 Claverol Únic, sense número
973680537
610424490

info@allotjamentrural.cat http://www.allotjamentrural.cat

HOSTAL TOTSOMPOPS Alt Empordà 17496 Colera Avinguda 11 de setembre, 7 972389196 info@totsompops.com http://www.totsompops.com/

RESTAURANT EL CUP Baix Llobregat 08293 Collbató Carrer Cup, 2
937770685
618195397

elcupcollbato@gmail.com http://www.elcuprestaurant.cat/

RESTAURANT CASA NOSTRA Baix Llobregat 08757 Corbera de Llobregat Frederic Soler Pitarra, sense número 936500652 info@restaurantcasanostra.com http://www.restaurantcasanostra.com/
EL DIVAN TALLER DE CUINA - RESTAURANT 
CLANDESTÍ

Baix Llobregat 08940 Cornellà de Llobregat Cornellà Modern, 16 933764975 eldivandelossentidos@gmail.com http://www.eldivandelossentidos.es

DELTA HOTEL RESTAURANT Baix Ebre 43580 Deltebre Avinguda del Canal, Camí de l'Illeta, sense número 977480046 reserves@deltahotel.net http://www.deltahotel.net
RESTAURANT GARXAL Baix Ebre 43580 Deltebre Avinguda Esportiva, 155 977487728 hotelrull@turisrull.es http://hotelrull.com/restaurant/
CAN TERRADES DEL MOLÍ Maresme 08319 Dosrius Carretera B-510, Km. 2,8 937919239 reserves@terradesdelmoli.com http://www.terradesdelmoli.com

RESTAURANT CAL VIDAL Alt Camp 43810 El Pla de Santa Maria Sindicat, 4
605013369
977630760

restcalvidal@gmail.com http://www.restcalvidal.com/

BAR RESTAURANT EDELWEISS Alta Ribagorça 25520 El Pont de Suert Monestir de Lavaix, 2
973690586
639069010

reserves@hotelflordeneu.com https://www.facebook.com/Edelweisspontdesuert/

CENTRIC GASTROBAR BY ONA NUIT Baix Llobregat 08820 El Prat de Llobregat Plaça Catalunya, 39-41 933795600 reservas@onanuit.com http://www.centricgastrobar.com/
RESTAURANT SINFONÍA Baix Llobregat 08820 El Prat de Llobregat Avinguda Remolar, 46 933788333 restcdp@salleshotels.com http://www.salleshotels.com
EL BUIDASACS Urgell 25343 El Vilet de Riu Corb Major, 2 973330521 restaurant@buidasacs.com http://www.buidasacs.com

HOTEL BALNEARI SANT VICENÇ Alt Urgell 25722 Els Banys de Sant Vicenç (    Carretera La Seu-Puigcerdà N-260, Km. 214
973384010
671559585

reserves@hotelsantvicenc.com http://www.hotelsantvicenc.com

HOTEL RESTAURANT MASIA DEL CADET Conca de Barberà 43440 Espluga de Francolí Les Masies 977870869 info@masiadelcadet.com http://www.masiadelcadet.com

ART RESTAURANT Tarragona 43440 Espluga de Francolí Camí Clos s/n
977871871
675505081

info@artrestauramt.com www.artrestaurant.es

CAN ROCA Pla de l'Estany 17832 Esponellà Avinguda Carles de Fortuny, 1 972597012 info@restaurantcanroca.cat http://www.restaurantcanroca.cat
RESTAURANT VALL D'ANEU Pallars Sobirà 25580 Esterri d'Àneu Major, 46 973626292 hostal@hostalvalldaneu.com http://www.hostalvalldaneu.com
HOTEL HOSTAL SPORT Priorat 43730 Falset Miquel Barceló, 4-6 977830078 info@hotelspriorat.com http://www.hotelpriorat-hostalsport.com

HOTEL RESTAURANT LOTUS PRIORAT Priorat 43730 Falset Carrer de Baix, 33
977831045
606683038

mail@lotuspriorat.com http://www.lotuspriorat.com

RESTAURANT EL CAIRAT Priorat 43730 Falset Carrer Nou, 3
977830481
620928618

info@restaurantelcairat.com http://www.restaurantelcairat.com

RESTAURANT BRUGENT Alt Camp 43459 Farena Compte de Prades, 2
649476196
977269170

restbrugent@yahoo.es http://webfacil.tinet.cat/rbrugent

RESTAURANT ANTAVIANA Alt Empordà 17600 Figueres Llers, 5-7 972510377 info@restaurantantaviana.cat http://www.restaurantantaviana.cat/ca/

RESTAURANT ÀGORA Ribera d'Ebre 43780 Flix Camí Illes, sense número 977265396 restaurantagora@outlook.es
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1236695-d7794295-Reviews-
Restaurant_Agora-
Flix_Terres_de_l_Ebre_Province_of_Tarragona_Catalonia.html

LA REDOLTA RESTAURANT Segarra 25211 Florejacs Camí d'Agramunt, 17 626227488 laredolta@florejacs.com http://www.florejacs.com
RESTAURANT CASA MERCÈ Noguera 25611 Fontdepou Únic, sense número 973292032 merces87@gmail.com http://casamerce-fontdepou.blogspot.com.es/



RESTAURANT MIRADOR DE FORÈS Conca de Barberà 43425 Forès Plaça del Mirador, 2 977266040 miradordefores@gmail.com
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g3513846-d7255893-Reviews-
Bar_Restaurante_Lo_Mirador_de_Fores-
Fores_Province_of_Tarragona_Catalonia.html

RESTAURANT GINEBRALS Terra Alta 43780 Gandesa Vilalba, 21 977421658 ginebrals@elsginebrals.com http://www.elsginebrals.com/
RESTAURANT MALENA Segrià 25112 Gimenells Recinte La Vaqueria - Carretera Sucs, sense número 973748523 xixo@malenagastronomia.com http://www.malenagastronomia.com

RESTAURANT FONDA EUROPA DE GRANOLLERS Vallès Oriental 08402 Granollers Anselm Clavé, 1 938700312 andreucuina@fondaeuropa.eu http://www.hotelfondaeuropa.com

LA BOCA DEL LLOP - HOTEL CAL LLOP 43737 Gratallops Carrer de Dalt, 21 977839502 info@keydigitalmarketing.com http://www.cal-llop.com/ca/la-boca-del-llop
RESTAURANT MONEGAL Solsonès 25285 Guixers Casa Monegal 973492369 info@monegal.com http://www.monegal.com
HOTEL MIRALLES Terra Alta 43596 Horta de Sant Joan Avinguda Generalitat, 19-21 977435555 info@digitalmarketingsmm.com http://www.hotelmiralles.com
RESTAURANT L'HOSTALET Garrotxa 17177 Hostalets d'en Bas Vic, 18 972690006 hostalet@garrotxahostalatge.cat http://www.restaurantlhostalet.com
ASADOR MESÓN EL ABUELO Anoia 08700 Igualada Avinguda Doctor Pasteur, 45-47 938043351 asadormesonelabuelo@gmail.com http://www.asadormesonelabuelo.es

CASA JOANOT Alta Ribagorça 25529 Iran Carrer Únic, sense número
973690567
649812363

casajoanot@esigual.com http://www.casajoanot.com

RESTAURANT CAL XELIN Pla d'Urgell 25260 Ivars d'Urgell La Font, sense número 973718283 info@restaurantcalxelin.com http://www.restaurantcalxelin.com

MAS MASDEU Baix Ebre 43896 L'Aldea Camí de la Cablanca, sense número - Bústia 401
977450528
608544817

info@masmasdeu.com http://www.masmasdeu.com

RESTAURANT "LA LLAR" HÈCTOR RODA Baix Ebre 43896 L'Aldea Avinguda Robert Graupera, sense número 977450506 lallarhectorroda@gmail.com https://www.facebook.com/lallarhectorroda/
RESTAURANT SOL Baix Ebre 43895 L'Ampolla Carrer del Mig, 8 977460008 informacio@hotelampollasol.es http://www.hotelampollasol.es
HOTEL RALLYE Alt Empordà 17130 l'Escala Avinguda Ave Maria, 1 972770245 info@rallyehotel.es http://www.rallyehotel.es

RESTAURANT ULLDELLEBRE Baix Penedès 43717 La Bisbal del Penedès Santa Cristina, 15
977688888
686688842

restaurantulldellebre@hotmail.com http://www.restaurantulldellebre.com

RESTAURANT EL CASTELL Garrigues 25413 La Floresta Forn, 2 973140238 restaurantelcastell@hotmail.com http://www.restaurantelcastell.com
VINÒMIC RESTAURANT Vallès Oriental 08530 La Garriga Carrer Banys, 60 931298270 restaurant@vinomic.cat http://www.vinomic.cat
HOTEL SOLÉ Pallars Jussà 25500 La Pobla de Segur Avinguda Estació, 44 973680452 info@hotelsole.es http://www.hotelsole.es/

RESTAURANT LA CUINETA Pallars Jussà 25500 La Pobla de Segur Passeig de la Riba
973680256
616040991

montse@restaurantlacuineta.com http://www.restaurantlacuineta.com

BRASERIA L'ERA DEL MARXANT Pallars Jussà 25513 La Pobleta de Bellveí Plaça Portal, 25 973661735 leradelmarxant@yahoo.es http://www.leradelmarxant.com
EL PLA RESTAURANT Vallès Oriental 08430 La Torreta (La Roca del Va Carretera Valldoriolf, Km. 0,5 938791631 plarestaurant@gmail.com http://www.elplarestaurant.es

RESTAURANT SOL I VI Alt Penedès 08739 Lavern - Subirats Carretera C-243 de Sant Sadurní d'Anoia a Vilafranca del 
Penedès, Km. 4

938993204 info@solivi.com http://www.solivi.com

HOSTAL RESTAURANT BENET Garrigues 25400 Les Borges Blanques Plaça Constitució, 21-23
973142318
973143654

hostalbenet@hotmail.com http://hostalbenet.cat/

CAN MORERA RESTAURANT Garrotxa 17178 Les Preses Santa Coloma, 10 972694802 canmorera@grupmorera.com http://www.canmorera.com
LA GUSPIRA Pla d'Urgell 25240 Linyola Carrer de la Torre, 1-3 973714567 reserves@laguspira.com http://www.laguspira.com
RESTAURANT CASAMAR Baix Empordà 17211 Llafranc Carrer del Nero, 3 972300104 info@hotelcasamar.net http://hotelcasamar.net/en/restaurant
RESTAURANT CA LA MARIA Gironès 17240 Llagostera Carretera C-65 de Llagostera-Santa Cristina, Km. 8 972831334 info@restaurantcalamaria.cat http://www.restaurantcalamaria.cat/index.php/ca/

TINARS Gironès 17240 Llagostera Carretera de Sant Feliu a Girona, Km 7.2 972830626
tinars@tinars.com
marc@elstinars.com
elena@hotmail.com

http://www.elstinars.com/ca/

AMBASSADE DE LLIVIA - RESTAURANT Cerdanya 17527 Llívia Carrer dels Forns, 15 972896535 info@ambassadedellivia.com http://www.ambassadedellivia.com
RESTAURANT CAN VENTURA Cerdanya 17527 Llívia Plaça Major, 1 972896178 can_ventura@hotmail.com http://www.canventura.com
RESTAURANT SALA GRAN Baix Empordà 17124 Llofriu C/ de la Barceloneta, 44 972301638 subdireccioficcg@cuinacatalana.cat www.salagran.com
CA L'AMIC 17310 Lloret de Mar Carrer de la Carnisseria Vella, 5, 972367857 restaurante@calamic.com http://www.calamic.com

LA PRIMITIVA Osona 08514 Lluçà Plaça de l'Església, sense número
938530075
628631246

fondalaprimitiva@gmail.com www.fondalaprimitiva.com

RESTAURANT SIS-B Maresme 08380 Malgrat de Mar Avinguda Bon Pastor, 6 937611849 hotelguillem@hotelguillem.com http://www.sis-b.com
TORRES PETIT RESTAURANT Osona 08560 Manlleu Passeig de Sant Joan, 38 938506188 torrespetit@torrespetit.com http://www.torrespetit.com
RESTAURANT DEL GOLF DE L'OLLER Bages 08241 Manresa Carretera d'Igualada C37-Z, Km. 90,5 938352882 restaurant@ollerdelmas.com http://www.ollerdelmas.com
RESTAURANT L'ERMITANET Bages 08243 Manresa Camí del Tobots, 21 938731862 info@lermitanet.com http://www.lermitanet.com
FONDA PLUVINET 25724 Martinet Carrer del Segre, 13D 973515491 fonda@pluvinet.cat  https://www.facebook.com/RestaurantFondaPluvinet/
BOCCA RESTAURANT Maresme 08302 Mataró Plaça d'Espanya, 18 937411269 bocca@boccarestaurant.com http://www.boccarestaurant.com/ca/

LASAL DEL VARADOR Maresme 08301 Mataró Passeig Marítim, 190
931140580
634515715

reserves@lasal.com http://www.lasaldelvarador.com

RESTAURANT EL NOU-CENTS Maresme 08302 Mataró El Torrent, 21 937993751 contacte@elnou-cents.restaurant http://elnou-cents.restaurant/es/
RESTAURANT LES VOLTES DE SANT SEBASTIÀ Moianès 08180 Moià Sant Sebastià, 9 659142602 lesvoltes@lesvoltes.com http://www.lesvoltes.com
RESTAURANT MAGADINS VELL Moianès 08180 Moià Carretera C-59, Km. 43,5 - Mas Magadins Vell 938208328 info@magadinsvell.com http://www.magadinsvell.com
HOTEL RESTAURANT CALITXÓ Ripollès 17868 Molló El Serrat, sense número 972740386 delcanigo@gmail.com http://www.hotelcalitxo.com
HOSTAL RESTAURANT GUILLEUMES Bages 08691 Monistrol de Montserrat Guilleumes, 3 938284065 hostal@guilleumes.com http://www.guilleumes.com
RESTAURANT EL CELLER DELS JOGLARS Pallars Sobirà 25569 Montardit Plaça Major, sense número 973620663 info@elcellerdelsjoglars.com http://www.elcellerdelsjoglars.com/el_restaurant.html
RESTAURANT EL CORTIJO Conca de Barberà 43400 Montblanc Carrer Riber, 2 977861281 info@restauranteelcortijo.com http://www.elcortijo.cat
RESTAURANT EL MOLÍ DEL MALLOL Conca de Barberà 43400 Montblanc Muralla Santa Anna, 2 977860591 info@mallol.eu http://www.mallol.eu
RESTAURANT SANT FRANCESC Conca de Barberà 43400 Montblanc Plaça Sant Francesc, s/n 977875185 info@santfrancesc.rest http://www.santfrancesc.rest/
RESTAURANT LES VINYES Alt Camp 43812 Montferri Vilardida, 13 650375366 info@lesvinyes.com http://www.lesvinyes.com

mailto:subdireccioficcg@cuinacatalana.cat
http://www.salagran.com/
http://www.calamic.com/


RESTAURANT CAN MAJOR Vallès Oriental 08160 Montmeló Major, 27 935680280 canmajor@canmajor.com http://www.canmajor.com
MASIA CAN SALA Vallès Oriental 08170 Montornès Mariana Pineda, 1 935683485 info@cansala-montornes.com http://www.cansala-montornes.com
RESTAURANT HOSTAL ABAT CISNEROS Bages 08199 Montserrat Abadia de Montserrat, sense número 938777701 reserves@larsa-montserrat.com http://www.montserratvisita.com
AGROBOTIGA - ESPAI DEGUSTACIÓ "LA BOTIGA" 
DE MONTSONÍS

Noguera 25737 Montsonís Major, 7-9
973402045
973400265

info@castellsdelleida.com http://www.botigamontsonis.com

HOSTAL GASTRONOMIC LA CREU Ribera d'Ebre 43740 Mora d'Ebre Avinguda Comarques Catalanes, 75 977400707 info@hostallacreu.com http://www.hostallacreu.com
RESTAURANT ALBERG DE CASTELLADRAL Bages 08671 Mura Plaça de Castelladral,sense número 938695311 albergdecastelladral@gmail.com http://www.albergdecastelladral.cat
RESTAURANT CAL CARTER Bages 08278 Mura Plaça Tomàs Viver, 1 938317036 restaurant@calcarter.net http://www.calcarter.es
AGUSTÍ PASTISSER Bages 08270 Navarcles Passeig Cervantes, 2 bis baixos 938310530 info@agustipastisser.com www.agustipastisser.com
LA MEDI Bages 08270 Navarcles Avinguda piscines esports, sense número 938310530 info@agustipastisser.com http://www.restaurantlamedi.com/
RESTAURANT QUINTA FORCA Alt Camp 43887 Nulles Pedania de Casafort, 7 676939859 quintaforca@quintaforca.cat http://www.quintaforca.cat/
RESTAURANT SAMUNTA Anoia 08711 Òdena Finca Cal Pau Magí, 901 938041501 info@restaurantsamunta.cat http://www.restaurantsamunta.cat
CATÒLICS BAR-RESTAURANT Garrotxa 17800 Olot Clivillers, 7, 1r 972261552 restaurantcatolics@gmail.com https://www.facebook.com/elscatolicsrestaurant/
LA BRASERA Garrotxa 17800 Olot Major, 29 661313505 isabel@grupmorera.com http://www.canmorera.com
LES COLS RESTAURANT Garrotxa 17800 Olot Mas Les Cols - Carretera de la Canya, sense número 972269209 lescols@lescols.com http://www.lescols.com
RESTAURANT FONT MOIXINA Garrotxa 17800 Olot Carretera de la Moixina, sense número 972261000 info@fontmoixina.com http://www.fontmoixina.com
RESTAURANT LA QUINTA JUSTA Garrotxa 17800 Olot Passeig de Barcelona, 7 972271209 info@laquintajusta.cat http://www.laquintajusta.cat

RESTAURANT LA VALL (HOTEL DOM) Alt Urgell 25794 Organyà Carretera C-14, Km. 161
973383513
609053082

info@hoteldom.es http://www.hoteldom.es

LA RECTORIA D'ORÍS RESTAURANT Osona 08573 Orís Plaça Sant Genís, sense número. Esglèsia Parroquial de Sant 
Genís d'Orís

938590230 larectoriaoris@gmail.com http://www.rectoriaoris.com

MONESTIR DE LES AVELLANES Lleida 25612 Os de Balaguer Institut Germans Maristes. Ctra C-12, Qm. 181 973438006 avellanes.dir@maristes.cat http://www.monestirdelesavellanes.com/index.php/es/restaurant
RESTAURANT MAS RIBAS Baix Empordà 17230 Palamós Rutlla Alta, 21 615783233 hotelmasribaspalamos@gmail.com http://www.hotelmasribaspalamos.com/
RESTAURANT ENTRE DOS MONS Baix Empordà 17230 Palamós Carrer tauler i servià 21 690623402 restaurant@entredosmons.es http://entredosmons.es/ca/inici/

RESTAURANT MAS POU Baix Empordà 17256 Palau-Sator Plaça de la Mota, 4
972634125
626997260

palausator@maspou.com http://www.maspou.com

HOTEL RURAL NIU DEL SOL Alt Empordà 17495 Palau-saverdera Carrer Nou, 34 671600303 info@hotelruralpalau.com https://www.hotelruralpalau.com/
ES PORTAL Baix Empordà 17256 Pals Crta. de Pals a Torroella de Montgrí, 17 972636596 lluisb.cat@periodistes.org http://www.esportalhotel.com/carta-i-menus/
SOL BLANC RESTAURANT Baix Empordà 17256 Pals Barri Molinet, 14 972667365 info@restaurantsolblanc.com http://www.restaurantsolblanc.com/
RESTAURANT EL JARDÍ Vallès Oriental 08150 Parets del Vallès Major, 1 935620103 eljardiparets@gmail.com http://www.restauranteeljardi.com

HOTEL-RESTAURANT CAN BOIX DE PERAMOLA Alt Urgell 25790 Peramola Can Boix, sense número 973470266 hotel@canboix.cat http://www.canboix.cat

RESTAURANT DIAGONAL SILS Maresme 08397 Pineda de Mar Av. Ntra. Sra. de Montserrat, 19 937671502 info@restaurantdiagonal.com restaurantdiagonal.com
HOTEL GHT S'AGARÓ MAR **** Baix Empordà 17248 Platja de Sant Pol, S'Agaró     Camí de la Caleta, sense número 972321140 sagaromar@ghthotels.com http://www.ghthotels.com
L'ALGADIR DEL DELTA RESTAURANT Montsià 43549 Poble Nou del Delta Ronda dels Pins, 27 977744559 gerencia@hotelalgadirdelta.com http://www.hotelalgadirdelta.com

RESTAURANT EL PAPÀ Alt Penedès 08738 Pontons Carretera de Santes Creus, 4 - Carrer Dalt, 8
938987053
938987146

papasal@telefonica.net http://www.elmolidepontons.es/restaurant

RESTAURANT LO PONS Noguera 25740 Ponts Calaf, 12 973460017 loponts@loponts.com http://www.loponts.com/
EL VAIXELL Alt Empordà 17490 Port de Llançà C. Castellar, 62 972380295 restaurant@elvaixell.com http://www.elvaixell.com/ca/

RESTAURANT COMTES DE PRADES Baix Camp 43364 Prades Carretera T-701, Km. 6,850
635489309
977868270

mireia@campingprades.com http://www.campingprades.com

BAUMER - Hostal Cal Music Osona 08513 Prats de Lluçanès Carrer de Sant Pere, 20, 938508026 info@calmusic.net http://www.calmusic.net/calbaumer.php
RESTAURANT ARÇ - HOTEL MUNTANYA Cerdanya 25727 Prullans Puig, 1 973510260 info@prullans.net http://www.prullans.net
RESTAURANT HOTEL DEL PRADO Cerdanya 17520 Puigcerdà Carretera de Llívia, 1 972880400 montse@hoteldelprado.cat http://www.hoteldelprado.cat/ca/

RESTAURANT L'ALLAU Cerdanya 17520 Puigcerdà Avinguda Pirineus, 30 972883123 pepaltimiras@hotmail.com
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1012001-d11719816-Reviews-
Restaurant_L_Allau-Puigcerda_Province_of_Girona_Catalonia.html

RESTAURANT PATI BLAU Segrià 25153 Puigverd de Lleida Plaça Major, 7-Bis 973167910 pati.blau@hotmail.com http://www.patiblau.com

RESTAURANT EL MIRACLE Solsonès 25290 Riner Carretera del Miracle, sense numero, Santuari del Miracle 937012730 reserves@elmiracle.cat http://www.santuarielmiracle.com/ponmenjar.php

CAT CAN GUETES Ripollès 17500 Ripoll Carretera C-26, Km. 126
972718001
618389923

cat@fundaciomap.com http://cat.fundaciomap.org/

RESTAURANT PETIT HOTEL DE RIU Cerdanya 25721 Riu de Cerdanya Carretera de Ballbè a Riu, 2 973510511 hotelriucerdanya@gmail.com http://www.hotelriucerdanya.com/

RESTAURANT EL CORRAL Baix Camp 43771 Riudecanyes Carrer del Dimecres, 61 977834338 restaurant@elcorral.cat
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g2445318-d7709236-Reviews-
Restaurant_El_Corral-
Riudecanyes_Baix_Camp_Costa_Dorada_Province_of_Tarragona_Ca.html

RESTAURANT ESTRELLA Osona 08569 Rupit Plaça Bisbe Font, 1 938522005 hostalestrella@hostalestrella.com http://www.hostalestrella.com
RESTAURANT CAN FEU Vallès Occidental 08205 Sabadell Pintor Borrassà, 45 937262791 canfeu@restaurantcanfeu.com http://www.canfeu.com

RESTAURANT REPÒS DEL PEDRAFORCA Berguedà 08697 Saldes Carretera B-400, Pk. 13,5 938258044 pedra@campingpedraforca.com
http://www.campingpedraforca.com/ca/Bar_Restaurant_Menu_Carta_Plats_Ti
pics/

RESTAURANT-HOTEL MAS DE LA SALA Bages 08650 Sallent Carretera C-16, sortida 59, Plans de la Sala 938370877 info@masdelasala.com http://www.masdelasala.com
RESTAURANT CAL PARADÍS Bages 08269 Salo Carretera C-55, Km. 50 - Cal Paradís 938695652 calparadis@campingcalparadis.com http://www.campingcalparadis.com
RESTAURANT L'Ó Bages 08272 San Fruitós de Bages Camí de Sant Benet,sense número 938759429 lo@monstbenet.com http://monstbenet.com/ca/restaurant-lo



RESTAURANT LA FONDA Bages 08272 San Fruitós de Bages Camí de Sant Benet,sense número 938759413 lafonda@monstbenet.com http://monstbenet.com/ca/restaurant-la-fonda
EL PALAU VELL RESTAURANT Baix Llobregat 08740 Sant Andreu de la Barca Carretera del Palau Vell, 6 936532015 elpalauvell@elpalauvell.com http://www.elpalauvell.com
TAVERNA CAL BARBER Baix Empordà 17252 Sant Antoni de Calonge Passeig Josep Mundet, 58 972651446 taverna@tavernacalbarber.cat http://www.tavernacalbarber.cat/
EL RESTAURANT DE DALT Baix Llobregat 08830 Sant Boi de Llobregat Carretera de Santa Creu de Calafell, 73 936354072 eldedalt@grupdiversus.com http://www.grupdiversus.com
MARIMORENA Baix Llobregat 08830 Sant Boi de Llobregat Ronda de Sant Ramon, 151 936306606 reservas@marimorena.es http://marimorena.es/ca/la-carta/
RESTAURANT CA L'ISERN Baix Empordà 17220 Sant Feliu de Guíxols Carrer Especiers, 27 972822821 info@restaurant-isern.com http://www.restaurant-isern.com
RESTAURANT MARABU Baix Empordà 17220 Sant Feliu de Guíxols Passeig del Mar, 35 972321023 restaurantmarabu@gmail.com http://www.restaurantmarabu.com

LA TAVERNA DEL MAR Baix Empordà 17220 Sant Feliu de Guixols Platja St Pol 
972821669 
972822329

info@latavernadelmar.cat www.latavernadelmar.cat

HOSTAL RESTAURANT SOLER Bages 08250 Sant Joan de Vilatorrada Carrer Major, 87 938751907 info@hostalsoler.com http://www.barsoler.com/
FOLLIA Baix Llobregat 08970 Sant Joan Despí Creu d'en Muntaner, 17 934771050 reserves@follia.com http://www.follia.com
RESTAURANT EL MIRADOR DE SANT JUST Baix Llobregat 08960 Sant Just Desvern Avinguda Indústria, 12 934990342 elmirador@elmirador.cat http://www.elmirador.cat
CASA ROCA Pallars Jussà 25639 Sant Martí de Barcedana Casa Roca 973651070 monica@casaroca.info http://www.casaroca.info
RESTAURANT SANT JORDI CA LA KATY Alt Penedès 08731 Sant Martí Sarroca-Barcel BP-2121, 08731 Sant Martí Sarroca 938991326 montse007@hotmail.com http://restaurantsantjordicalakaty.com/
IL PICAROLO Alt Penedès 08770 Sant Sadurní d'Anoia Carrer Indústria, 54 938910527 ilpicarolo@hotmail.com www.ilpicarolo.com
TICUS RESTAURANT Alt Penedès 08770 Sant Sadurní d'Anoia Raval, 19 938184160 info@ticusrestaurant.cat http://www.ticusrestaurant.cat
CAL BLAY Alt Penedès 08770 Sant Sadurní d'Anoia Carrer Josep Rovira, 25 671640069 carlos@calblay.com calblay.com
RESTAURANT SAGRISTÀ Baix Llobregat 08620 Sant Vicenç dels Horts Riu, 52 936561002 info@sagrista.net http://www.sagrista.net
HOTEL RESTAURANT DIEGO Montsià 43570 Santa Bàrbara s/n, Carr. de la Galera, 977719017 info@keydigitalmarketing.com https://www.hotelrestaurantdiego.com/
RESTAURANT LA MAMA Vallès Oriental 08187 Santa Eulalia de Ronçana Carretera Parets a Bigues, Km. 12,5 938446406 info@restaurantlamama.cat http://www.restaurantlamama.cat
RESTAURANT CAL SASTRE Garrotxa 17811 Santa Pau Placeta dels Valls, 6 972680421 hotel@calsastre.com http://www.calsastre.com
RESTAURANT CAN XEL Garrotxa 17811 Santa Pau Carretera de Santa Pau - Urbanització Can Xel, 6 972680211 canxel@canxel.com http://www.canxel.com
LO MAM Baix Penedès 43882 Segur de Calafell Carretera Barcelona, 68 977162177 jordilleidamam@gmail.com
RESTAURANT CAN JEPET Ripollès 17869 Setcases Carrer de Molló, 11 972136104 info@canjepet.es http://en.canjepet.es/
RESTAURANT LA NANSA Garraf 08870 Sitges Carreta, 24 938941927 info@restaurantlanansa.com http://www.restaurantlanansa.com/nova/
RESTAURANT LA SALSETA Garraf 08870 Sitges Carrer Sant Pau, 33 938110419 vmongay@gmail.com http://www.lasalseta.com/index.asp

3,14 RESTAURANT Solsonès 25280 Solsona Passeig Pare Claret, 2 629121816 trescatorzer@gmail.com
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g609007-d3978462-Reviews-
3_14-Solsona_Province_of_Lleida_Catalonia.html

EL BUFFI Solsonès 25280 Solsona Plaça Sant Roc, sense número
973484003
973484008

info@hotelsantroc.com http://www.hotelsantroc.com

EL DOLMEN RESTAURANT Solsonès 25280 Solsona Partida Santa Llúcia, sense número - Edifici Dolmen 973059040 eldolmen2015@gmail.com
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g609007-d8411914-Reviews-
El_Dolmen_Restaurant-Solsona_Province_of_Lleida_Catalonia.html

RESTAURANT EL SOLSONÈS Solsonès 25280 Solsona Carretera Sant Llorenç, Km. 2 973482861 bel@campingsolsones.com http://www.campingsolsones.com/restaurant
RESTAURANT LA CABANA D'EN GELI Solsonès 25280 Solsona Carretera Sant Llorenç, sense número 973483582 lacabanadengeli@hotmail.com http://restaurantlacabanadengeli.es/es/
SUPERMERCAT DEL CÀMPING EL SOLSONÈS 25280 SOLSONA Ctra. de Sant Llorenç, km. 2 973482861 bel@campingsolsones.com http://www.campingsolsones.com/ca/restaurante/

MÓN NATURA PIRINEUS Pallars Sobirà 25589 Son Alt Àneu 973626722 monnaturapirineus@fcatalunyalapedrera.co
m

http://monnaturapirineus.com/ca/home/portada

MÓN NATURA PIRINEUS Alt Aneu - Lleida 25589 Son C/ Unic s/n 973626722 eugenio.rojas@fcatalunyalapedrera.com www.monnaturapirineus.com

CAFÈ PESSETS Pallars Sobirà 25560 Sort Avinguda Comtes de Pallars, 28 657911194 aaytesg@hotmail.com http://www.hotelpessets.com/restaurante/
RESTAURANT FOGONY Pallars Sobirà 25560 Sort Avinguda Generalitat de Catalunya, 45 973621225 fogony@fogony.com http://www.fogony.com/

RESTAURANT PASARELA Vallès Oriental 08430 Sta. Agnes de Malanyanes Centro Comercial La Roca Village 938423015 slo@ciutathotels.com http://www.ciutathotels.com/ca/ocio-restauracion/restaurante-la-pasarela/

FLECA DE LA FONT Bages 08260 Súria Salvador Vancells, 20 938682283 flecadelafont@hotmail.com http://flecadelafont-cat.webnode.cat
RESTAURANT EL BELLVER Vallès Oriental 08593 Tagamanent Masia El Bellver, sense número 937445082 info@lacalma.net http://www.lacalma.cat
RESTAURANT TERRA ENDINS Osona 08552 Taradell Alou, sense número - Urbanització Goitallops 938800387 info@terraendins.cat http://www.terraendins.cat
RESTAURANT EL LLAGUT Tarragonès 43003 Tarragona Natzaret, 10 977228938 el.llagut@hotmail.com www.ellagut.com 

RESTAURANT LOLA TAPAS Tarragonès 43003 Tarragona Plaça de la Font, 47 977212579 som@lolatapes.cat http://www.amigastronomicas.com/2012/08/25/lola-tapes-en-tarragona/

BALANDRA RESTAURANT Tarragona 43004 Tarragona Carrer d'Espinach, 18
977221238
662078909
678608140

info@balandra.cat
info@vilaniu.com

http://www.balandra.cat/inici

LA CAVA DE TÀRREGA Urgell 25300 Tàrrega Carrer Mestre Güell, 5 973311380 fogonsdefores@gmail.com https://www.facebook.com/lacava.detarrega/

LLESQUERIA L'EMPRIU Alta Ribagorça 25528 Taüll Carretera Pistes, 6
630658389
699140799

empriutaull@hotmail.com https://ca-es.facebook.com/Llesqueria-lEmpriu-192679577839/

RESTAURANT CAN JANOT - COLOMER Osona 08519 Tavèrnoles Montseny, 15 938887261 colomercm@gmail.com http://www.restaurantcolomer.com
RESTAURANT CAN BAUMES Osona 08511 Tavertet Carrer de Baix, 2 938565207 info@restaurantcanbaumes.com http://www.restaurantcanbaumes.com
BRASERIA NOEMI Vallès Occidental 08226 Terrassa Periodista Grané, 47 937318463 braserianoemi@outlook.com https://www.facebook.com/restaurante.la.braseria/
CAFÈ TEATRE BAR RESTAURANT DE TAPES Vallès Occidental 08221 Terrassa Baix, 31 937802238 cafeteatre@hotmail.com http://www.cafeteatre.com
DOT CAFÈ RESTAURANT - LA TERRASSA DEL PARC 
DE SANT JORDI

Vallès Occidental 08224 Terrassa Josep Trueta, 2 (Interior del Parc Sant Jordi) 674955701 dotrestaurant@gmail.com http://www.restaurantdotterrassa.com

EL CAFÈ DE L'AULA Vallès Occidental 08224 Terrassa Volta, 37 930136911 info@elcafedelaula.com http://www.elcafedelaula.com
EL CEL DE LES OQUES Vallès Occidental 08221 Terrassa Carrer de la Palla, 15 937338207 elceldelesoques@elceldelesoques.com http://www.elceldelesoques.com

http://www.ilpicarolo.com/
http://www.ellagut.com/


EL CULTURAL CAFETERIA & RESTAURANT & 
CENTRE DE CONVENCIONS

Vallès Occidental 08221 Terrassa Rambla d’Egara, 340 937204820 elculturalterrassa@hotmail.com
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g665811-d9563597-Reviews-
El_Cultural-Terrassa_Catalonia.html

EL VAPOR GASTRONÒMIC Vallès Occidental 08221 Terrassa Carrer de la Palla, 15 937338207 info@vaporgastronomic.com http://www.vaporgastronomic.com
LA CUINA D'EN BRICHS Vallès Occidental 08222 Terrassa Major de Sant Pere, 30 937310433 lacuinadenbrichs@hotmail.com http://www.lacuinadenbrichs.com
LA FABRICA 1909 VINS I PLATETS Vallès Occidental 08221 Terrassa Rambla d’Egara, 270 937894443 info@laterrassa.es https://www.facebook.com/lafabrica1909/
LA TERRASSA DEL MUSEU Vallès Occidental 08221 Terrassa Rambla d’Egara, 270 937894443 info@laterrassa.es http://www.laterrassa.es

LA TORRETA Vallès Occidental 08221 Terrassa Nou de Sant Pere, 50
937314775
650874976

latorreta89@gmail.com http://www.la-torreta.com

LA VENTA RESTAURANT I TAPES Vallès Occidental 08222 Terrassa Sant Tomàs, 23 935138485 juan.portero@gmail.com http://restaurantesterrassa.com/tapas/la-venta
MESÓN LAS FORCAS Vallès Occidental 08224 Terrassa Arquímedes, 131 937330769 mesonlasforcasrestaurante@gmail.com http://www.mesonlasforcas.es
MUN CUINA EVOCATIVA - HOTEL DON CANDIDO 
(AFINA HOTELS)

Vallès Occidental 08224 Terrassa Rambleta del Pare Alegre, 98 937333300 reserves@munrestaurant.com http://www.hoteldoncandido.com

RESTAURANT CAPRITX Vallès Occidental 08225 Terrassa Carrer del Pare Millan, 140 937358039 restaurant@capritx.com http://www.capritx.com/
RESTAURANT HOSTAL DEL FUM Vallès Occidental 08221 Terrassa Carretera de Montcada, 19 937888337 info@hostaldelfum.com http://www.hostaldelfum.com
SARA RESTAURANT Vallès Occidental 08225 Terrassa Avinguda Abat Marcet, 201 937358025 sararestaurant@hotmail.com http://www.sararestaurant.com
HOSTAL JAUMET - RESTAURANT Segarra 25750 Torà Carretera Andorra-Barcelona 973473077 info@hostaljaumet.com http://www.hostaljaumet.com
EL RACONET DE CAL MODEST Urgell 25331 Tornabous Llibertat, 64 973713017 hola@casaruralcalmodest.com
RESTAURANT-HOTEL PICASSO Baix Empordà 17257 Torroella de Montgrí La Gola del Ter, sense número 972757572 info@hotelpicasso.net http://www.hotelpicasso.net

RESTAURANT CAL JOC Priorat 43737 Torroja del Priorat Carrer de la Bassa, 9
977839182
649283592

info@caljoc.cat http://www.caljoc.cat

PARADOR DE TORTOSA Baix Ebre 43500 Tortosa Castillo de la Zuda, sense número 977444450 tortosa@parador.es http://www.parador.es
LOS BUENOS HOSTAL RESTAURANT RURAL Pallars Jussà 25620 Tremp Avinguda Pirineus, 11 973650727 buenosairestremp@hotmail.com http://www.hostalbuenosaires.cat
RESTAURANT CA L'AURÈLIA Pallars Jussà 25620 Tremp Passeig Pompeu Fabra, 2 973664468 restaurantcalaurelia@gmail.com http://www.calaurelia.com
ANTIC MOLÍ RESTAURANT Montsià 43550 Ulldecona Carretera Ulldecona La Sènia, Km. 10 977570893 anticmoli@gmail.com http://www.anticmoli.com
RESTAURANT LES MOLES Montsià 43550 Ulldecona Carretera La Sénia, Km. 2 977573224 comunicacion@lesmoles.com http://www.lesmoles.com
EL CINGLE 08233 Vacarisses Carrer Major, s/n 938280233 elcingle@elcingle.com http://www.elcingle.com/ca/
LA FONDA DEL SAUMELL Anoia 08785 Vallbona d’Anoia Major, 116, 1a. planta 937719216 restaurant@lafondadelsaumell.cat http://www.lafondadelsaumell.cat/
RESTAURANT LES ALZINES Conca de Barberà 43428 Vallespinosa Plaça Major, 5 977266124 restaurantlesalzines@gmail.com http://www.restaurantlesalzines.plisweb.com

RESTAURANT EL DIEN Noguera 25680 Vallfogona de Balaguer Estació, 28
653838010
973053014

eldien@eldien.com http://www.eldien.com/

RESTAURANT CAL FARRÉ 25680 Vallfogona de Balaguer, Plaça dels Països Catalans, 973439037 restaurant@calfarre.com http://calfarre.com/
Hotel Mas Salagros Ecoresort & AIRE Ancient 
Baths

Vallès Oriental 08188 Vallromanes  Riera de Vallromanes, S/N 935656060 marketing2@massalagros.com www.massalagros.com

RESTAURANT D.O.VIC Osona 08500 Vic Carrer Sant Miquel dels Sants, 16 938832396 tcruells@hotmail.com http://www.restaurant-do-vic.cat/

RESTAURANT MAJOR TRES Osona 08500 Vic Plaça Major, 3, Baixos
938853600
691929368

info@major3.cat
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1063737-d7989978-Reviews-
Major3-Vic_Catalonia.html

RISTOL VILADECAVALLS Vallès Occidental 08232 Viladecavalls Antoni Soler Hospital, 1 937882998 restaurant@ristol.com http://www.ristol.com

AGORA VILADRAU Osona 17406 Viladrau Plaça Major, 3
609089179
938848436

info@agoraviladrau.com https://es-es.facebook.com/agoraviladrau/

TAVERNA LA FORNAL Alt Penedès 08720 Vilafranca del Penedès Carrer de Pines, 17 619735289 info@lafornal.com
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1063738-d5867956-Reviews-
Taverna_la_Fornal-Vilafranca_del_Penedes_Catalonia.html

RESTAURANT CASA JOAN Alt Penedès 08720 Vilafranca del Penedès Plaça de l'Estació, 8 938903171 restaurant@casajoan.es http://www.casajoan.es
RESTAURANT EL GAT BLAU Alt Penedès 08720 Vilafranca del Penedès Amàlia Soler, 120 610243747 restaurantelgatblau@gmail.com http://www.elgatblau.com

RESTAURANT LA MÀ NEGRA Alt Penedès 08720 Vilafranca del Penedès Sant Raimon de Penyafort, 7 935387061 lamanegra.cpv@gmail.com https://ca-es.facebook.com/La-M%C3%A0-Negra-Coop-1529503653954365/

RESTAURANT NOU MODERNO Terra Alta 42782 Vilalba dels Arcs Sant Llorenç, 17 977438204 noumoderno@gmail.com http://www.noumoderno.com
RESTAURANT LA RESCLOSA Alt Empordà 17492 Vilanova de la Muga Plaça Major, 5 872004262 info@restaurantlaresclosa.cat http://www.restaurantlaresclosa.cat
ELS CEPS RESTAURANT Conca de Barberà 43439 Vilanova de Prades Sant Antoni, s/n - Camping Resort Serra de Prades 977869032 info@restaurantelsceps.com http://www.restaurantelsceps.com
EL DINOU Garraf 08800 Vilanova i la Geltrú Comerç, 2, 1r. 938143302 info@eldinou.cat http://www.eldinou.cat
EL ROSSEGALL Garraf 08800 Vilanova i la Geltrú,  Passeig Marítim, 72, 938157063 info@elrossegall.com http://www.elrossegall.com/
EL RACÓ DE CAN FELIU Maresme 08339 Vilassar de Dalt Àngel Guimerà, 41 937532916 info@elracodecanfeliu.com http://www.elracodecanfeliu.com
VINS&TAST Maresme 08340 Vilassar de Mar Plaça Josep Tarradellas, 57, Local 2 670913998 info@vinsandtast.com http://www.vinsandtast.com
RESTAURANT CAL FUSTER Berguedà 08673 Viver i Serrateix Cal Fuster, s/n 938204911 restaurant.calfuster@gmail.com http://www.hostalcalfuster.com/
HOTEL REATAURANT VILLA RETIRO Tarragona 43592 Xerta Carrer Molins 2 977473810 reservas@hotelvillaretiro.com http://hotelvillaretiro.com/

RESTAURANT VISTAMAR Baix Ebre 43580 Deltebre Passeig Marítim, sense número - Urbanització Riumar
626042425
977267237

restaurantvistamar@hotmail.com http://restaurantvistamar.com/

HOSTAL SANT MAURICI Berguedà 088619 La Quar Carretera BV-4346, km 5 938242000 info@hostalsantmaurici.com http://www.hostalsantmaurici.com/
MIRADOR DE LES CAVES Alt Penedès 08739 Els Casots (Subirats) Ctra. Ordal a Sant Sadurní, km 3,8 626 030621 mirador@calblay.com http://www.miradordelescaves.com/
EL TRABUC Vallès Oriental 08401 Granollers Camí de Can Bassa, 2 938708657 albertarimany@eltrabuc.com www.eltrabuc.com

mailto:elcingle@elcingle.com
http://www.eltrabuc.com/
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La Generalitat celebra amb el sector el 
Dia Mundial del Turisme que enguany ret 
homenatge als cuiners catalans 
 

• La Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència Catalana de 
Turisme, concentra aquesta setmana diferents accions promocionals 
i de comercialització coincidint amb la celebració del Dia Mundial del 
Turisme: el Seminari Internacional sobre senderisme i turisme rural, 
el macroworkshop Buy Catalunya, el lliurament dels Guardons del 
Turisme de Catalunya 2016 i l’homenatge als professionals de la 
cuina catalana. 
 

• En aquests actes participaran prop de 1.500 professionals del sector 
turístic català i internacional.  

 
Dilluns, 26 de setembre de 2016- Com cada any, la Generalitat se suma demà a 
la celebració del Dia Mundial del Turisme i ho fa amb una sèrie d’actes on està 
prevista la participació de gairebé 1.500 professionals del sector turístic català i 
internacional. 
  
Per començar, l’hotel Crowne Plaza Barcelona Fira Center acollirà demà el 
seminari internacional “Convertim rutes de senderisme en productes turístics 
d’èxit”. La trobada, organitzada per l’Agència Catalana de Turisme (ACT) i els 
socis del projecte HikingEurope, comptarà amb la presència d'experts procedents 
de diversos punts d’Europa. L’eix central del seminari serà el debat i l’intercanvi 
de millors pràctiques entre els experts i el públic per descobrir estratègies 
prometedores en l’àmbit del  senderisme. Han confirmat l’assistència 300 
participants d’una desena de països europeus.  
  
La jornada forma part del projecte europeu HikingEurope, liderat per l’ACT, que té 
com a objectiu promoure una xarxa transnacional de rutes turístiques rurals que 
facilitin la descoberta del patrimoni natural i cultural mitjançant diversos itineraris 
de senderisme d’arreu d’Europa. Aquest projecte, finançat pel programa de 
competitivitat empresarial Cosme de la Comissió Europea, inclou àrees rurals de 
Catalunya (Pirineu-El Cinquè Llac i el Priorat), Irlanda, Itàlia i Croàcia. 
  
Al vespre, uns 900 professionals del sector turístic s’aplegaran al Museu Nacional 
d’Art de Catalunya per participar en l’acte de lliurament dels Guardons del 
Turisme de Catalunya 2016. Enguany, amb motiu de l’Any de la Gastronomia i 
l’Enoturisme i de la declaració de Catalunya com a Regió Europea de la 
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Gastronomia, l’acte també serà un reconeixement a tots aquells professionals que 
contribueixen a situar la nostra destinació com a referent gastronòmic 
internacional.  
  
Els guardons del turisme s’atorguen a aquells projectes turístics que ajuden a 
posar en valor els recursos i actius de Catalunya, oferint noves experiències als 
consumidors o fent-ho de forma responsable i innovadora. 
  
El Jurat, format pels components del Consell de la Taula de Turisme, ha 
determinat que els guardonats al 2016 siguin: 
 

• Agustí Bertomeu, en la categoria de "Millor experiència turística”, per La 
Musclera l’Avi Agustí, de Sant Carles de la Ràpita. Pioner en l’impuls del 
turisme aqüícola de les muscleres de la Badia dels Alfacs, Delta de l'Ebre i 
Sant Carles de la Ràpita, Agustí Bertomeu va impulsar el 2005 la Ruta de 
les Muscleres. Actualment s’ha consolidat com a una experiència singular, 
amb degustacions de marisc d'alta qualitat in situ, tot contribuint a la 
dinamització turística de la zona. 
 

• Patronat de Turisme Costa Brava Girona, en la categoria d’"Innovació". 
Amb més de cent anys d’història del nom Costa Brava, la destinació acull 
turisme des de fa dècades. El Patronat de Turisme Costa Brava Girona, 
que compleix 40 anys, impulsa la renovació de la marca i la innovació en 
les seves estratègies de promoció, comercialització i comunicació per 
atraure visitants d’arreu a través de les xarxes socials. Al 2015 va ser la 
seu, per segona vegada, del principal congrés mundial de bloggers de 
viatges TBEX Costa Brava Catalunya, amb 800 participants internacionals. 
 

• Barcelona Zero Limits, en la categoria de “Turisme responsable”. Agència 
de viatges que té com a objectiu que tothom pugui viatjar i gaudir 
d’activitats d’oci sense que les capacitats físiques siguin una barrera. 
Formada per un equip jove i multicultural, que inclou persones amb 
discapacitat, la seva plantilla comprova personalment les propostes que 
ofereixen. Barcelona Zero Límits disposa de consultoria i formació per 
sensibilitzar sobre el turisme per a persones amb mobilitat reduïda i 
asseguren que les seves activitats les pot fer tothom. 

 
 
El jurat ha destacat també altres projectes que han resultat finalistes en 
cadascuna de les categories: 
 

• Millor experiència turística: Associació de Càmpings de Girona, per la 
iniciativa “Càmpings Experience”, i el Consell Comarcal de la Noguera, pel 
Parc Astronòmic del Montsec. 
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• Innovació: “Barcelona és molt més”, iniciativa conjunta de la Diputació de 
Barcelona i Turisme de Barcelona, i el vídeomapping de recreació de les 
pintures originals a Sant Climent de Taüll, del Consorci Patrimoni Mundial 
Vall de Boí. 

• Turisme responsable: Consorci del Ter, per la Ruta del Ter, i l’Hotel 
Muntanya Prullans, per la iniciativa Social Cerdans-La Nostra Moneda 
Solidària. 

 
Homenatge a la cuina catalana i els seus professionals 
 
Organitzada per quart any consecutiu per la Direcció General de Turisme i 
l’Agència Catalana de Turisme, la celebració del Dia Mundial del Turisme és 
enguany un reconeixement a la bona feina feta pels professionals que treballen 
dia a dia per posicionar Catalunya i la seva cuina com un referent de qualitat a 
escala internacional. 
  
Per tot això, alguns dels nostres xefs més internacionals cuinaran en directe un 
còctel-sopar com a homenatge a tots aquells que fan de la cuina catalana un 
valor únic i un exemple de l’excel·lència per la qual aposta la Generalitat. Més 
d’un centenar de cuiners, que ja han confirmat l’assistència a aquest homenatge, 
se sumaran als 800 professionals del sector turístic -inclosos més de 150 
operadors internacionals- que participen en aquest acte. 
  
La programació del Dia Mundial del Turisme a Catalunya és possible gràcies a la 
col·laboració d’empreses i entitats que patrocinen i col·laboren en els actes. Entre 
elles, el Museu Nacional d’Art de Catalunya, l’ESHOB Escola Superior 
d’Hostaleria de Barcelona, l’Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi), 
PortAventura World, La Roca Village, Codorniu, Estrella Damm i Coca-Cola. 
  
Macrojornada comercial per a l’oferta turística catalana  
 
Els operadors turístics internacionals que participen en l’homenatge a la cuina 
catalana prendran part dimecres 28 de setembre en la macrojornada comercial 
Buy Catalunya al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB). En 
aquesta jornada, que organitza l’Agència Catalana de Turisme, més de 200 
empreses i institucions turístiques catalanes mantindran cites comercials 
individualitzades amb l’objectiu de generar el màxim de negoci. En total es 
realitzaran més de 3.000 entrevistes que han de permetre el sector català 
promoure i vendre el seu producte entre els compradors procedents d’una 
quarantena de mercats internacionals. 
  
Després de la jornada comercial, els operadors participants prendran part en 
diversos viatges de familiarització per conèixer de primera mà l’oferta catalana 
així com alguns dels llocs més emblemàtics de Catalunya. 
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Aquesta acció s’emmarca en la celebració de l’any temàtic que enguany la 
Generalitat dedica a la gastronomia i l’enoturisme i, per aquesta raó, 
l’enogastronomia tindrà un paper destacat. 
 

 

----------------------------------------------------------------- 

Segueix-nos a les xarxes a través del Saps Com?!: 

A Twitter:  @sapscom  

Al canal de Youtube: SapsCom 
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President Puigdemont: "El Govern està al 
costat del sector del turisme, un dels 
millors ambaixadors que té el país" 
 

• El cap de l’Executiu ha presidit l’acte amb motiu del Dia Mundial del 
Turisme, que enguany ha homenatjat els cuiners catalans. 

 

 
Dimarts, 27 de setembre de 2016- El president de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, ha expressat aquesta nit el suport del Govern al sector del turisme, 
en un acte amb motiu del Dia Mundial del Turisme, al qual han assistit uns 900 
professionals d’aquest àmbit.Carles Puigdemont els  ha assegurat que “el 
Govern està al vostre costat, sense complexos, i se sent orgullós del 
turisme de Catalunya i de l’activitat econòmica vinculada a aquest sector, i 
no només no se n’amaga sinó que ho exhibeix quan va pel món amb molt 
d’orgull, perquè sou un dels millors ambaixadors que té el país”. 
 
El cap de l’Executiu ha agraït al sector que hagi “aconseguit situar Catalunya a 
les més altes cotes de l’excel·lència”, pel seu “esforç, talent i compromís”. I 
ha insistit en el suport del Govern “amb polítiques concretes per continuar 
fent del turisme un dels sectors econòmics que pot generar ocupació i 
riquesa, dels més importants que té aquest país”. “No hi volem renunciar, 
no hi renunciarem i defensarem amb tota la valentia i amb tot el coratge allò 
que ens fa forts com a país, com a nació, i pel qual som també reconeguts 
arreu del món”, ha reblat. 
 
Enguany, amb motiu de l’Any de la Gastronomia i l’Enoturisme i de la declaració 
de Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia, l’acte ha estat també un 
reconeixement a tots aquells professionals que contribueixen a situar Catalunya 
com a referent gastronòmic internacional. El president s’ha referit als cuiners 
catalans com un “veritable dream team de la gastronomia”, i ha dit que “ens 
ajuden a fer que Catalunya sigui una de les millors marques i destinacions 
del món i un lloc on la rendibilitat turística creix cada any”. 
 
Durant la celebració, el president, acompanyat del conseller d’Empresa i 
Coneixement, Jordi Baiget, ha lliurat els Guardons del Turisme de Catalunya 
2016, que enguany han distingit:  
 

• Agustí Bertomeu, en la categoria de Millor experiència turística, per La 
Musclera de l’Avi Agustí, de Sant Carles de la Ràpita 
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• Patronat de Turisme Costa Brava Girona, en la categoria d’Innovació 
• Barcelona Zero Limits, agència de viatges que té com a objectiu que 

tothom pugui viatjar i gaudir d’activitats d’oci sense que les capacitats 
físiques siguin una barrera, en la categoria de Turisme responsable 

 
A la vetllada també hi han assistit la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, Meritxell Serret, així com el secretari d’Empresa i Competitivitat, 
Joan Aregio; el director general de Turisme, Octavi Bono, i el director general de 
l’Agència Catalana de Turisme, Xavier Espasa, entre d’altres. 
 

----------------------------------------------------------------- 

Segueix-nos a les xarxes a través del Saps Com?!: 

A Twitter:  @sapscom  

Al canal de Youtube: SapsCom 
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President Puigdemont: "El Govern està al 
costat del sector del turisme, un dels 
millors ambaixadors que té el país" 
 

• El cap de l’Executiu ha presidit l’acte amb motiu del Dia Mundial del 
Turisme, que enguany ha homenatjat els cuiners catalans. 

 

 
Dimarts, 27 de setembre de 2016- El president de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, ha expressat aquesta nit el suport del Govern al sector del turisme, 
en un acte amb motiu del Dia Mundial del Turisme, al qual han assistit uns 900 
professionals d’aquest àmbit.Carles Puigdemont els  ha assegurat que “el 
Govern està al vostre costat, sense complexos, i se sent orgullós del 
turisme de Catalunya i de l’activitat econòmica vinculada a aquest sector, i 
no només no se n’amaga sinó que ho exhibeix quan va pel món amb molt 
d’orgull, perquè sou un dels millors ambaixadors que té el país”. 
 
El cap de l’Executiu ha agraït al sector que hagi “aconseguit situar Catalunya a 
les més altes cotes de l’excel·lència”, pel seu “esforç, talent i compromís”. I 
ha insistit en el suport del Govern “amb polítiques concretes per continuar 
fent del turisme un dels sectors econòmics que pot generar ocupació i 
riquesa, dels més importants que té aquest país”. “No hi volem renunciar, 
no hi renunciarem i defensarem amb tota la valentia i amb tot el coratge allò 
que ens fa forts com a país, com a nació, i pel qual som també reconeguts 
arreu del món”, ha reblat. 
 
Enguany, amb motiu de l’Any de la Gastronomia i l’Enoturisme i de la declaració 
de Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia, l’acte ha estat també un 
reconeixement a tots aquells professionals que contribueixen a situar Catalunya 
com a referent gastronòmic internacional. El president s’ha referit als cuiners 
catalans com un “veritable dream team de la gastronomia”, i ha dit que “ens 
ajuden a fer que Catalunya sigui una de les millors marques i destinacions 
del món i un lloc on la rendibilitat turística creix cada any”. 
 
Durant la celebració, el president, acompanyat del conseller d’Empresa i 
Coneixement, Jordi Baiget, ha lliurat els Guardons del Turisme de Catalunya 
2016, que enguany han distingit:  
 

• Agustí Bertomeu, en la categoria de Millor experiència turística, per La 
Musclera de l’Avi Agustí, de Sant Carles de la Ràpita 
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• Patronat de Turisme Costa Brava Girona, en la categoria d’Innovació 
• Barcelona Zero Limits, agència de viatges que té com a objectiu que 

tothom pugui viatjar i gaudir d’activitats d’oci sense que les capacitats 
físiques siguin una barrera, en la categoria de Turisme responsable 

 
A la vetllada també hi han assistit la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, Meritxell Serret, així com el secretari d’Empresa i Competitivitat, 
Joan Aregio; el director general de Turisme, Octavi Bono, i el director general de 
l’Agència Catalana de Turisme, Xavier Espasa, entre d’altres. 
 

----------------------------------------------------------------- 

Segueix-nos a les xarxes a través del Saps Com?!: 

A Twitter:  @sapscom  

Al canal de Youtube: SapsCom 
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La Generalitat promociona la 
gastronomia pirinenca a través de les 
jornades Gastropirineus 
 

• Aquestes jornades professionals tindran lloc a La Seu 
d’Urgell del 13 al 15 de novembre. 

• L’Agència Catalana de Turisme (ACT) dóna suport a 
Gastropirineus a través del programa Pirineus, que té com 
a objectiu posar en valor la diversitat de l’oferta turística 
pirinenca i consolidar–la en els mercats emissors de 
proximitat. 

• Gastropirineus forma part dels actes de celebració de l’any 
de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016. 

Dimecres, 2 de novembre de 2016.– El director de l’Agència Catalana de Turisme 
(ACT), Xavier Espasa, ha presentat avui les jornades professionals 
Gastropirineus, que tindran lloc a La Seu d’Urgell, al recinte gòtic de Sant 
Domènec, del 13 al 15 de novembre. Espasa ha estat acompanyat per l’alcalde 
de La Seu d’Urgell, Albert Batalla, el director de Gastropirineus, Francesc López, i 
la comissària de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia, Carme Gasull. 
 
Emmarcades dins dels actes de celebració de Catalunya Regió Europea de la 
Gastronomia, Gastropirineus són unes jornades professionals que se celebren 
per primera vegada amb tres objectius: potenciar la gastronomia del Pirineu com 
a producte turístic; definir un catàleg de productes i plats del Pirineu; i crear la 
marca Cuina del Pirineu. Xavier Espasa ha declarat que “aquest esdeveniment 
representarà tota la gastronomia del Pirineu i és per aquesta raó que 
l’Agència Catalana de Turisme aposta per aquest tipus d’iniciatives, 
especialment aquest any que és l’Any de la Gastronomia i l’Enoturisme”. 
 
Gastropirineus està adreçat a tots els professionals relacionats amb la cuina i la 
gastronomia, com per exemple, cuiners, restauradors, elaboradors, productors, 
empreses de serveis enogastronòmics i institucions, entre d’altres. En aquest 
sentit, el director de Gastropirineus, Francesc López, ha destacat que “aquestes 
jornades donaran molta importància al producte, perquè cada territori 
sàpiga treballar amb els seus propis productes de proximitat i de 



 

 

La Seu d’Urgell, del 13 al 15 de novembre del 2016 

Cloenda exitosa de la primera edició de Gastropirineus  

En total s’han celebrat una vintena de sessions en les que hi han participat trenta ponents, 
entre cuiners representants de nou comarques del Pirineu Català i deu experts de les 
diferents entitats i institucions que han donat suport al projecte. 

La primera gran acció, el Sopar de les Estelles dels Pirineus, que es va celebrar el diumenge al 
l’Hotel Castell de Ciutat, va aplegar més de 150 persones, en un sopar elaborat pel 
restaurant Les Cols d’Olot (2 estrelles Michelin), Ca l’Enric de La Vall de Bianya (1 estrella 
Michelin), Els Casals de Sagàs (1 estrella Michelin), la Fonda Xesc de Gombrèn (1 estrella 
Michelin), i el restaurant L’Estany Clar de Berga (1 estrella Michelin), amb la col·laboració 
del El Castell de Ciutat. 

A partir del dilluns, a la Sala Sant Domènec de La Seu d‘Urgell cuiners de diversos 
restaurants de totes les comarques dels Pirineus, van protagonitzat sessions de cuina en 
directe, presentant receptes i plats elaborats amb producte del territori, de proximitat, i 
temporada. En molts casos els professionals de la cuina, han presentat productes de qualitat 
excepcional, provinents de petits productors gairebé desconeguts de les seves respectives 
comarques.  

L’alt nivell dels ponents i cuiners i la magnifica posada en escena de totes les demostracions 
culinàries, van propiciar que les places de a Sala estesin sempre ocupades per un públic fidel 
amb ganes de gaudir i aprendre. 

Gastropirineus, ha estat la primera acció transversal concebuda per potenciar, promocionar 
i posar en valor la cuina i la gastronomia del Pirineu català.  

Durant aquest mes de Novembre, els restaurants de l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell, 
ofereixen un Menú Gastropirineus, en motiu d’aquet esdeveniment, per a que els visitants i 
participants puguin degustar plats propis de cuina tradicional de temporada d’aquesta zona, 
amfitriona de l’esdeveniment. 

 Us adjuntem el programa, i podeu trobar més informació a: 

www.gastropirineus.com 

 

 

 
Lluís Bofill   
Tel. 607 84 97 98  
info@gastropirineus.com      
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temporada, i a la cuina, perquè els cuiners del Pirineu vegin i aprenguin la 
manera diferent en com es cuina segons el territori i comarca”.  
 
Les jornades s’articulen a través de tres eixos: un congrés professional dedicat 
als productes agroalimentaris i a la cuina de muntanya; una mostra i degustació 
de productes; i sessions de cuina en directe a càrrec de reconeguts cuiners del 
Pirineu. L’Agència Catalana de Turisme participarà en el congrés amb una sessió 
al voltant del Programa Pirineus i de les experiències gastronòmiques.  
 
A més, el primer dia, tindrà lloc a l’hotel Castell de Ciutat un sopar elaborat pels 
cuiners de cinc restaurants del Pirineu amb estrelles Michelin: Les Cols, Ca 
l’Enric, Els Casals, la Fonda Xesc i l’Estany Clar. 
 
Aquestes jornades volen ser útils per estimular la innovació, promocionar la 
cultura alimentària, recopilar i difondre el coneixement de productors, elaboradors 
i cuiners, i millorar la competitivitat dels professionals i les empreses del sector 
enogastronòmic dels Pirineus. Albert Batalla, alcalde de La Seu, ha recordat que 
“Gastropirineus neix amb una vocació de llegat perquè cada any es pugui 
celebrar un esdeveniment d’aquestes característiques que potenciï la nostra 
gastronomia”. 
 
Les jornades Gastropirineus compten amb el suport del Departament d’Empresa i 
Coneixement a través de l’Agència Catalana de Turisme; el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; l’Institut per al Desenvolupament i 
la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA); el Conselh Generau d’Aran; el 
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida; el Patronat de Turisme Costa 
Brava Girona; la Diputació de Barcelona; Turisme de Barcelona; l’ajuntament de 
La Seu d’Urgell; el consell comarcal de l’Alt Urgell; el consell comarcal de l’Alta 
Ribagorça; el consell comarcal del Berguedà; el consell comarcal de la Cerdanya; 
el consell comarcal de la Garrotxa; el consell comarcal de Pallars Jussà; el 
consell comarcal del Pallars Sobirà; el consell comarcal del Ripollès, el consell 
comarcal del Solsonès; el campus d’Alimentació de la Universitat de Barcelona; la 
Fundació Alícia; i la Fundació de l’Institut Català de la Cuina i la Cultura 
Gastronòmica. 
 
Tota la informació de les jornades es pot trobar al web www.gastropirineus.com 
 

Apostant pels Pirineus 
 
L’Agència Catalana de Turisme dóna suport a les jornades Gastropirineus a 
través del Programa Pirineus, nascut al 2003, fruit d’un conveni de col·laboració 
entre la pròpia ACT, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt 
Pirineu i Aran (IDAPA), Turisme de Barcelona, i els Patronats de Turisme de la 
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Diputació de Lleida, Costa Brava Girona, Diputació de Barcelona, i el Conselh 
Generau d’Aran. 
 
Aquest programa posa en valor tota la diversitat de l’oferta turística dels Pirineus 
catalans. L’objectiu és consolidar el turisme de les comarques del Pirineu català 
en els mercats emissors de proximitat mitjançant una promoció específica, que ha 
de servir, entre altres mitjans, per desestacionalitzar la demanda. 
 
Espasa ha recordat que “enguany, el programa Pirineus ha decidit realitzar 
una forta aposta per aquesta marca turística, i ha doblat el pressupost per a 
la seva promoció, que ha passat dels 355.000 euros de l’any passat als 
710.000 d’aquest any. L’objectiu és donar més visibilitat a la marca Pirineus 
i dotar-la de més presència tant en el mercat domèstic, com en els mercats 
de proximitat, i altres mercats internacionals”. 
 
Tota la informació sobre el programa Pirineus es pot consultar al web 
www.visitpirineus.com. 
 

Un any dedicat a la Gastronomia 
 
Les jornades professionals Gastropirineus formen part dels actes de celebració 
de l’any de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016, una	   iniciativa	  
impulsada	   per	   una	   plataforma	   de	   regions	   europees	   i	   administrada	   per	   l’Institut	  
Internacional	   de	   Gastronomia,	   Cultura,	   Arts	   i	   Turisme	   (IGCAT).	   La	   comissària	   de	  
Catalunya	   Regió	   Europea	   de	   la	   Gastronomia,	   Carme	   Gasull,	   ha	   recordat	   que	  
“Gastropirineus	  és	  una	  acció	  que	  es	  basa	  en	  els	  mateixos	  valors	  que	  Catalunya	  
Regió	   Europea	   de	   la	   Gastronomia,	   que	   són	   promocionar	   i	   potenciar	   la	   cultura	  
gastronòmica	  del	  nostre	  país	  a	  través	  del	  trinomi	  cuina-territori-producte”. 
 
L’objectiu	   de	   Catalunya	   Regió	   Europea	   de	   la	   Gastronomia	   2016	   és	   promoure	   la	  
gastronomia	   catalana,	   el	   turisme	   gastronòmic	   i	   els	   productes	   agroalimentaris	  
catalans,	  com	  a	  sectors	  estratègics	  de	  Catalunya	  i	  elements	  essencials	  de	  la	  identitat	  
del	   país.	   Per	   fer-‐ho,	   la	   Generalitat	   de	   Catalunya	   ha	   organitzat	  més	   de	   150	   accions,	  
adreçades	   als	   mercats	   internacionals.	   Aquestes	   actuacions	   són	   impulsades	   pel	  
Departament	  d’Agricultura,	  Ramaderia,	  Pesca	  i	  Alimentació,	  mitjançant	  la	  Promotora	  
d'Exportacions	  Catalanes,	  SA	  (PRODECA),	  i	  el	  Departament	  d’Empresa	  i	  Coneixement,	  
mitjançant	   l’Agència	   Catalana	   de	   Turisme,	   i	   tenen	   la	   col·laboració	   de	   més	   de	   500	  
entitats	  adherides	  al	  projecte.	  	  
	  
El	   projecte	   compta	   a	   més	   amb	   l’inestimable	   suport	   de	   la	   xef	   Carme	   Ruscalleda	  
(Restaurant	  Sant	  Pau,	  3	  estrelles	  Michelin),	  que	  va	  acceptar	  el	  paper	  d’ambaixadora	  
del	  Catalunya	  Regió	  Europea	  de	  la	  Gastronomia	  2016. 
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al voltant del Programa Pirineus i de les experiències gastronòmiques.  
 
A més, el primer dia, tindrà lloc a l’hotel Castell de Ciutat un sopar elaborat pels 
cuiners de cinc restaurants del Pirineu amb estrelles Michelin: Les Cols, Ca 
l’Enric, Els Casals, la Fonda Xesc i l’Estany Clar. 
 
Aquestes jornades volen ser útils per estimular la innovació, promocionar la 
cultura alimentària, recopilar i difondre el coneixement de productors, elaboradors 
i cuiners, i millorar la competitivitat dels professionals i les empreses del sector 
enogastronòmic dels Pirineus. Albert Batalla, alcalde de La Seu, ha recordat que 
“Gastropirineus neix amb una vocació de llegat perquè cada any es pugui 
celebrar un esdeveniment d’aquestes característiques que potenciï la nostra 
gastronomia”. 
 
Les jornades Gastropirineus compten amb el suport del Departament d’Empresa i 
Coneixement a través de l’Agència Catalana de Turisme; el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; l’Institut per al Desenvolupament i 
la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA); el Conselh Generau d’Aran; el 
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida; el Patronat de Turisme Costa 
Brava Girona; la Diputació de Barcelona; Turisme de Barcelona; l’ajuntament de 
La Seu d’Urgell; el consell comarcal de l’Alt Urgell; el consell comarcal de l’Alta 
Ribagorça; el consell comarcal del Berguedà; el consell comarcal de la Cerdanya; 
el consell comarcal de la Garrotxa; el consell comarcal de Pallars Jussà; el 
consell comarcal del Pallars Sobirà; el consell comarcal del Ripollès, el consell 
comarcal del Solsonès; el campus d’Alimentació de la Universitat de Barcelona; la 
Fundació Alícia; i la Fundació de l’Institut Català de la Cuina i la Cultura 
Gastronòmica. 
 
Tota la informació de les jornades es pot trobar al web www.gastropirineus.com 
 

Apostant pels Pirineus 
 
L’Agència Catalana de Turisme dóna suport a les jornades Gastropirineus a 
través del Programa Pirineus, nascut al 2003, fruit d’un conveni de col·laboració 
entre la pròpia ACT, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt 
Pirineu i Aran (IDAPA), Turisme de Barcelona, i els Patronats de Turisme de la 
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Diputació de Lleida, Costa Brava Girona, Diputació de Barcelona, i el Conselh 
Generau d’Aran. 
 
Aquest programa posa en valor tota la diversitat de l’oferta turística dels Pirineus 
catalans. L’objectiu és consolidar el turisme de les comarques del Pirineu català 
en els mercats emissors de proximitat mitjançant una promoció específica, que ha 
de servir, entre altres mitjans, per desestacionalitzar la demanda. 
 
Espasa ha recordat que “enguany, el programa Pirineus ha decidit realitzar 
una forta aposta per aquesta marca turística, i ha doblat el pressupost per a 
la seva promoció, que ha passat dels 355.000 euros de l’any passat als 
710.000 d’aquest any. L’objectiu és donar més visibilitat a la marca Pirineus 
i dotar-la de més presència tant en el mercat domèstic, com en els mercats 
de proximitat, i altres mercats internacionals”. 
 
Tota la informació sobre el programa Pirineus es pot consultar al web 
www.visitpirineus.com. 
 

Un any dedicat a la Gastronomia 
 
Les jornades professionals Gastropirineus formen part dels actes de celebració 
de l’any de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016, una	   iniciativa	  
impulsada	   per	   una	   plataforma	   de	   regions	   europees	   i	   administrada	   per	   l’Institut	  
Internacional	   de	   Gastronomia,	   Cultura,	   Arts	   i	   Turisme	   (IGCAT).	   La	   comissària	   de	  
Catalunya	   Regió	   Europea	   de	   la	   Gastronomia,	   Carme	   Gasull,	   ha	   recordat	   que	  
“Gastropirineus	  és	  una	  acció	  que	  es	  basa	  en	  els	  mateixos	  valors	  que	  Catalunya	  
Regió	   Europea	   de	   la	   Gastronomia,	   que	   són	   promocionar	   i	   potenciar	   la	   cultura	  
gastronòmica	  del	  nostre	  país	  a	  través	  del	  trinomi	  cuina-territori-producte”. 
 
L’objectiu	   de	   Catalunya	   Regió	   Europea	   de	   la	   Gastronomia	   2016	   és	   promoure	   la	  
gastronomia	   catalana,	   el	   turisme	   gastronòmic	   i	   els	   productes	   agroalimentaris	  
catalans,	  com	  a	  sectors	  estratègics	  de	  Catalunya	  i	  elements	  essencials	  de	  la	  identitat	  
del	   país.	   Per	   fer-‐ho,	   la	   Generalitat	   de	   Catalunya	   ha	   organitzat	  més	   de	   150	   accions,	  
adreçades	   als	   mercats	   internacionals.	   Aquestes	   actuacions	   són	   impulsades	   pel	  
Departament	  d’Agricultura,	  Ramaderia,	  Pesca	  i	  Alimentació,	  mitjançant	  la	  Promotora	  
d'Exportacions	  Catalanes,	  SA	  (PRODECA),	  i	  el	  Departament	  d’Empresa	  i	  Coneixement,	  
mitjançant	   l’Agència	   Catalana	   de	   Turisme,	   i	   tenen	   la	   col·laboració	   de	   més	   de	   500	  
entitats	  adherides	  al	  projecte.	  	  
	  
El	   projecte	   compta	   a	   més	   amb	   l’inestimable	   suport	   de	   la	   xef	   Carme	   Ruscalleda	  
(Restaurant	  Sant	  Pau,	  3	  estrelles	  Michelin),	  que	  va	  acceptar	  el	  paper	  d’ambaixadora	  
del	  Catalunya	  Regió	  Europea	  de	  la	  Gastronomia	  2016. 
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----------------------------------------------------------------- 

Segueix-nos a les xarxes a través del Saps Com?!: 
A Twiter:  @sapscom  
Al canal de Youtube: SapsCom 
 



Annex 21.1
Llista de participants a les sessions de treball del 

Pla de la Gastronomia
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Nº Nom Ens / Institució Estat

1 Patrick Torrent Agència Catalana de Turisme Participant

2 Nan Ferreres Grup de Recerca en Turisme, Cultura i Territori (TCT-CETT) Participant

3 Gerard Costa Grup de Recerca en Gestió Turística (GRUGET - ESADE) Participant

4 Antoni Massanés Fundació Alicia Participant

5 Montserrat Domènech Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, DARP Participant

6 Sònia Francoli Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, DARP Participant

7 Dèlia Colomer Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, DARP Participant

8 Imma Malet Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, DARP Participant

9 Toni Torrent Federació Cooperatives Agraries Participant

10 Anna Farrús Federació Cooperatives Agraries Participant

11 Pepa Aymamí Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica (FICCG). Participant

12 Gerard Nogués Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica (FICCG). Participant

13 Jaume Salvat URV Participant

14 Jaume Sió  Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Participant

15 Màrius Rubiralta Campus Alimentació Torribera (UB) Participant

16 Carme Paterna Campus Alimentació Torribera (UB) Participant

17 Gemma Albors CETT Participant

18 Ramon Sentmartí PRODECA Participant

19 Susanna Barquin PRODECA Participant

20 Carme Rubió DG Turisme

21 Josep Maria Monfort Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

22 Jordi Comas i Trayter Institut de Recerca en Turisme (UdG)

23 Teresa Valles Pastoret de la Segarra 

24 Laia Badal Corp.Alimentària Guissona

25 Toni Valls Fira Alimentària

26 Victor Xampeny Grup Eat Out 

27 Francesc López Villaretiro (Xerta)

28 Carles Gaig Restaurant Gaig

29 Xavier Castells cooperativa Progrés Garbí, SCCL Participant

30 Josep Capdevila CADAICO

2. Activitat econòmica
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3. Comunicació
Nº Nom Ens / Institució Estat

1 Tana Collados TV3 Participant

2 Carme Gasull Gastronomistas / CREG 2016 Participant

3 Ramon Sentmartí Prodeca Participant

4 Susana Barquin Prodeca Participant

5 Cristina Jolonch La Vanguardia Participant

6 Xavier Agulló El Mundo, 7 Caníbales, GSR Participant

7 Josep Sucarrats Cuina, Gastronomistas Participant

8 Belen Parra El Mundo, Gastronomistas Participant

9 Juan Carlos Valero ABC Participant

10 Antoni Massanés Fundació Alícia i diversos mitjans Participant

11 Salvador Cot El Món Participant

12 Raquel Carlús Agencia Catalana de Turisme Participant

13 Isabel Acevedo CREG 2016 Participant

14 Trinitat Gilbert Diari Ara

15 Mari Jo Jordan El Punt-Avui

16 Pere Tapias Catalunya Radio

17 Salvador García-Arbós 7 Caníbales i altres mitjans

18 Vicent Partal VilaWeb

19 Karma Peiró Nació Digital

20 Josep Antich El Nacional

21 Eduard Pujol Rac 1

22 Carlos González TVE - Catalunya

23 Josep Mª Girona SER - Catalunya

24 Maribel Millán Diari de Tarragona

25
"Carme Quintana 
Rafa Gimena"

La Mañana

26 Raul Ramirez El Segre

27 Josep Sallent Regió 7

28 Martí Saballs Expansión

29 Marisa Anglés Expansión

30 Marius Carol La Vanguardia

31 Enric Hernández El Periódico

32 Àlex Salmon El Mundo, 7 Caníbales, GSR

33 Esther Vera Diari Ara

34 Xevi Xirgo i Teixidor El Punt-Avui

35 Saül Gordillo Catalunya Radio
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4. Formació
Nº Nom Ens / Institució Estat

1 Maria Abellanet CETT Participant

2 Nan Ferreres CETT Participant

3 Ramon Sentmartí PRODECA Participant

4 Susanna Barquin PRODECA Participant

5 Carme Gasull CREG 2016 Participant

6 Isabel Acevedo CREG 2016 Participant

7 Domingo Valiente Fundació dieta Mediterrànea Participant

8 Gemma Brufau Agència Catalana de Turisme Participant

9 Glòria Cugat
"Subdirecció General de la Inspecció i Control Agroalimentari 
Generalitat de Catalunya"

Participant

10 Josep Boatella
 Dept. nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia de la Facultat de Farmàcia 
i Ciències de l’Alimentació

Participant

11 Juan Muñoz Ramos President Academia de Sumillería y Master Sumiller / Col·laborador CETT Participant

12 Montserrat Domenech Servei de Promoció de la Qualitat Agroalimentària Participant

13 Sergi de Meià Restaurant Sergi de Meià / Empresari - cuiner Participant

14 Vinyet Capdet CETT del Grau de ciències Culinàries i Gastronòmiques Participant

15 Xavier Franco Empresari - cuiner Participant

16 Jordi Pujol Escola Joviat Participant

17 Manel Vàzquez Ajuntament de Barcelona; Institut municipal de mercats Participant

18 Esther Roger Associació de Celíacs de Catalunya

19 Anna Maria Gras Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB)

20 Màrius Rubiralta UB-Campus Torribera

21 Sonia Sanchis Fundació de Restauració i Hostalatge

22 Xavier Medina UOC

23 Montserrat Ballarín Ajuntament de Barcelona; Institut municipal de mercats

24 Ignacio Gorostiaga Escola Superior d´Hostaleria de Barcelona
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4. Formació
25 Roser Torras GSR

26 Carles Tejedor Empresari - cuiner

27 Pepa Aymamí Fundació Insitut Català de la Cuina

28 Raimon Bagó Serhs

29 Rosa Mª Tolos Institut Abat Oliba

30 Joan Borromeo Institut Baix Empordà

31 Toni Massanès Fundació Alícia

32 Cristina Calbo Roca Pineda

33 Manuel Barroso Institut Escola d´hoteleria i turisme de Barcelona

34 Montserrat Garrabou Institut Martí Dot

35 Luisa Peralta Institut Ramon Coll i Rodés

36 Jordi Jardí Institut Escola d'Hoteleria i Turisme

37 Gregori Canalia Institut d'Hoteleria i Turisme

38 Gisela Centre de Gastronomia i Restauració de Sant Pol de Mar

39 Josep Codina Joviat

40 Jordi Bort Actualment a Torrons Vicens / Ex Director Prodeca

41 Melcior Arcarons Departament d´Ensenyament

42 Pep Palau Pep Palau & Von Arend Produccions enogastronómiques

43 Samuel Valls Institut Joan Ramon Benaprès

44 Pere Ros Fundació BCN Formació Professional 

45 Laura Buzón Corpas Fundació d'Hostaleria de Castelldefels

46 Gonzalo Herrera Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona

47 Eva Sánchez Institut Bisbe Sivilla

48 Ramon Ramos Director, Patronat de Turisme Costa Brava Girona
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5. Internacionalització
Nº Nom Ens / Institució Estat

1 Jordi Tresseras Director, LABPATC Participant

2 Carme Gasull Comisària Tècnica, CREG 2016 Participant

3 Ramon Sentmertí Director Gerent, PRODECA Participant

4 Susanna Barquin PRODECA Participant

5 Isabel Acevedo CREG 2016 Participant

6 Anna Vendrell Cap de productes, Patronat de Turisme Costa Brava Girona Participant

7 Diane Dodd IGCAT - International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism Participant

8 Marta Farrero Directora, Patronat de Turisme Costa Daurada Participant

9 Toni Massanés Director, Fundació Alícia Participant

10 Xavier Agell Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) Participant

11 M. Àngels Pujals
Coordinadora, TossaLab – Hub interuniversitari de gastronomia, cultura i 
turisme

Participant

12 Míriam Sabaté
Responsable Comissió Internacional, PIMEC-Micro, petita i mitjana empresa 
de Catalunya

Participant

13 Domingo Valiente Director Executiu, Fundació Dieta Mediterrània Participant

14 Francesc Vila Gerent, Gerència de Serveis de Turisme, Diputació de Barcelona Participant

15 Marc Moreno  ACCIÓ Participant

16 Cristina Serradell ACCIÓ Participant

17 Blanca Cros ACT Participant

18 Bea Nubiola ACT Participant

19 Conxita Font
Responsable de fons europeus. Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió 
Europea. 

Participant

20 Toni Valls Director general Alimentaria Exhibition Participant
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5. Internacionalització
21 Xavier Suñol Turisme; Ajuntament de Barcelona Participant

22 Màrius Rubiralta Director, Campus de l'Alimentació de Torribera, Universitat de Barcelona

23 Marta Amorós Gerent de Catalonia Gourmet

24 Silvia Aulet
Coordinadora línia de gastronomia del Màster en Turisme Cultural / Facultat de 
Turisme, Universitat de Girona

25 Jusèp Maria Boya
Director General de Patrimoni Cultural, Departament de Cultura, Generalitat de 
Catalunya. 

26 Xavier Medina
Director Càtedra UNESCO Alimentació, Cultura, Desenvolupament / 
Universitat Oberta de Catalunya

27 Josep Ma. Monfort Bolivar Director General, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

28 Pep Palau Director del Fòrum Gastronòmic

29 Pepa Aymamí Directora, Institut Català de la Cuina i la Cultura Gastronòmica

30 Marta Esteve Zaragoza Directora, Fundació Carulla

31 Josep Maria Matamala Top Gastronomía - Girona Territori d'Estrelles

32 Miquel Rodríguez i Urraca Gerent, Consorci de Comerç, Artesania i Moda

33 Juli Alegre Director, Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida

34 Xavier Suñol
Responsable Projectes Estratègics, Direcció de Turisme, Ajuntament de 
Barcelona

35 Lluís Puig
Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, 
Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya

36 Gemma Beltran
Directora del Màster Erasmus Mundus en Innovació en Enoturisme 
(WINTOUR). Facultat d’Enologia, Universitat Rovira i Virgili

37 Joan Canals Oliva President Comissió Internacional, Foment del Treball

38 Carme Ruscalleda Restaurant Sant Pau (Sant Pol i Tòkio)

39 Maria Pons Directora Mercats Internacionals en Agència Catalana de Turisme

40 Nundu Jubany Can Jubany
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6. Desenvolupament Local
Nº Nom Ens / Institució Estat

1 Jaume Salvat PCT Participant

2 Albert Puigvert ARCA  - Associació d’iniciatives Rurals de Catalunya Participant

3 Carme Paterna  Campus de l'Alimentació de Torribera Participant

4 Marian Rius Consorci Leader Pirineu Occidental Participant

5 Mireia Font Consell Comarcal Alt Urgell Participant

6 Arcadi Castillo IDAPA Participant

7 Montserrat Domènech DARP Participant

8 Anna Farrús Federacio Catalana DOP-IGP Participant

9 Xavier Pié Dols Consells reguladors D.O Catalunya Participant

10 Jordi Montasell i Dorda Parc Agrari del Baix Llobregat Participant

11 Guillem Miralles DIBA. Xarxa productes Local. Participant

12 Ramon Sentmartí PRODECA Participant

13 Susanna Barquin PRODECA Participant

14 Carme Gasull CREG 2016 Participant

15 Isabel Acevedo CREG 2016 Participant

16 Francesc Domènec Vila Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

17 Inma Malet DARP

18 Joan Godia 

19 Mariona Quadrada escola de cuina Taller de Mariona Quadrada

20 Neus Monllor Consultoria Arrels a Taula 

21 Joan Cartanyà Unió de Pagesos - Comissió d’aliments ecològics

22 Gemma Cortada DIBA. Xarxa productes Local. 

23 Teresa Fuentes projecte GUSTUM

24 Francesc Boronat JARC

25 Jordi París CONCAACTIVA 

26 Joan Muntané

27 Mercè Smith Diputació Tarragona
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7. Turisme
Nº Nom Ens / Institució Estat

1 Sílvia Aulet UdG Participant

2 Patrick Torrent Agència Catalana de Turisme Participant

3 Bea Nubiola Agència Catalana de Turisme Participant

4 Blanca Cros Agència Catalana de Turisme Participant

5 Jordi Secall Agència Catalana de Turisme Participant

6 Rosalia Pont Agència Catalana de Turisme Participant

7 Queralt Amella Agència Catalana de Turisme Participant

8 Ramon Sentmartí PRODECA Participant

9 Susanna Barquin PRODECA Participant

10 Carme Gasull CREG 2016 Participant

11 Isabel Acevedo CREG 2016 Participant

12 Bernat Valls i Fuster Acció Cívica i Comunitària  Participant

13 David Esteller Toursilab Participant

14 Emma Pla Rusca CETT Participant

15 Xavier Medina Catedra UNESCO UOC Participant

16 Jordi Casassayas UdG / Consultor Turístic Participant

17 Evarist March Naturalwalks Participant

18 JoanMiró Gran Clautre Participant

19 Ricard Sanz www.vivelus.com Participant

20 Manel Casanovas i Pagès El Miracñe Participant

21 Rosa Rochet Turisme La Rapita Participant

22 Pere Chias Gremi de Restauració Participant

23 Toni Massanès Fundació Alícia Participant

24 Francesc Vila i Albet Gerència de Serveis de Turisme Participant

25 Xavier Andreu Vicente Viemocions Participant

26 Ariadna Boixader Olea Soul Participant

27 Najat Tort Ajuntament del Prat de Llobregat Participant

28 Jaume León Andrés Turisme de Lleida Participant

29 Montse Vilo Conselh Generau d'Aran Participant

30 Jordi Martí ACAVe Participant

31 Marta Farrero Diputació de Tarragona Participant

32 Lluís Tolosa TOLOSA WINE BOOKS Participant

33 David Rodríguez Cellers Torres Participant

34 Marta Domènech Hotel-hostalSport
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8. Nutrició i salut
Nº Nom Ens / Institució Estat

1 Toni Massanés Fundació Alícia Participant

2 Josep Antoni Pujante Director de Relaciones Internacionales y Cooperación del Departament de Salut Participant

3 Ramon Sentmartí PRODECA Participant

4 Patrick Torrent Agència Catalana de Turisme Participant

5 Tana Collados CCMA Participant

6 Serafín Murillo Idibaps Participant

7 Vicenç Sellés EUREST Participant

8 Salvador Brugués Formació FP Girona Participant

9 Pere Quer UVIC Participant

10 Ada Parellada Cuinera Participant

11 Isabel Hernández Fundació ACE Participant

12 Jaume Serra Nutricionista Participant

13 Gemma Salvador APSCAT Participant

14 Carles Mencos Unió de Pagesos Participant

15 Carme Gasull CREG 2016 Participant

16 Isabel Acevedo CREG 2016 Participant

17 JoanSacristan Nutrisport

18 Jordi Salas URV

19 Anna Novials Idibaps

20 Francesc Xavier Torrent Mercats DIBA

21 Carme Borbonés Càritas

22 Jaume Vinyals Ensenyament

23 Christian Bäbler ALDI 

24 Joan Caball Unió de Pagesos

25 Concepció Agustí Moncho's

26 Teresa Vallès Pastorets de la Segarra

27 Laia Badal Bonarea
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9. Identitat i patrimoni
Nº Nom Ens / Institució Estat

1 Jesús Contreras UB Participant

2 Nan Ferreres CETT Participant

3 Sergi de Meia Restauració Participant

4 Raimon Roda Parc Agrari Llobregat Participant

5 Montserrat Domènech  Departament d´Agriultura, Alimentació i Medi Ambient Participant

6 Ramon Barrull Museu de l'oli Participant

7 Antoni Riera Universitat de Barcelona Historiador Participant

8 Xavier Medina UOC Antropòleg Participant

9 Manel Vazquez Regidoria Comerç i Mercats Participant

10 Joan Ribas Universitat de Barcelona Participant

11 Xavier Pié Dols Consells reguladors D.O Catalunya, DIR Participant

12 Camila del Mármol Antropòloga Universitat de Barcelona Participant

13 Antoni Massanés Director Fundació Alicia Participant

14 Francesc Solé Parellada Restaurador Participant

15 Ramon Sentmartí PRODECA Participant

16 Susanna Barquin PRODECA Participant

17 Carme Gasull CREG 2016 Participant

18 Isabel Acevedo CREG 2016 Participant

19 Jaume Fábrega 

20 Jordi Joan Tresserras Universitat de Barcelona

21 Valentí Roqueta Academia Catalana Gastronomia

22 Jordi Pujol Joviat

23 Pepa Aymamí

24 Maria Angeles Perez Samper UB

25 Anna Farrús

26 Joan Cartanyà Membre

27 Miquel Martí Museu de la pesca

28 Xavier Roigé Universitat de Barcelona

29 Xavier Fornos Museu del Vi

30 Gemma Safont i Artal Parc agrari de gallecs

31 Sonia Sanchis ESHOB

32 Màrius Rubiralta Campus Alimentació Torriber

33 Maria Abellanet CETT

34 Montserrat Ballarín Institut municipal de mercats

35 Pere Gou IRTA

36 Elena Espeixt Universitat de Barcelona

37 IPEC (Inventari Patrimini Etnològic de Catalunya)

38 Pepa Aymamí Directora



Annex 22.
PRESENTACIó DEL CONGRÉS PARABERE FORuM



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Empresa i Coneixement  
Gabinet de comunicació 
   

 
  Comunicat de premsa 

 

Gabinet de Comunicació       
Passeig de Gràcia, 105, 7a      
premsa.emc@gencat.cat       
Tel. 93 484 9351  

1
 

                             
 

Parabere Forum abordarà el repte de la 
sostenibilitat en el món de la 
gastronomia i l’alimentació  

 

 L’esdeveniment se celebrarà per primera vegada a Catalunya el 5 i 6 
de març al Paranimf de la Universitat de Barcelona, i reunirà 300 
participants així com ponents internacionals relacionats amb el món 
de la gastronomia, l’agricultura, l’alimentació, els mitjans de 
comunicació i la societat civil. 
 

Dijous, 2 de febrer de 2017.- El director de màrqueting estratègic de l’Agència 
Catalana de Turisme (ACT), Jordi Secall, ha presentat avui el Parabere Forum, 
que se celebrarà per primera vegada a Catalunya els propers 5 i 6 de març, al 
Paranimf de la Universitat de Barcelona. L’han acompanyat Maria Canabal, 
presidenta del Parabere Forum, i Fina Puigdevall, xef del restaurant Les Cols 
(Olot) i ambaixadora de l’esdeveniment. 

Parabere Forum és una plataforma internacional independent que dona veu a les 
dones vinculades al món gastronòmic i de l’alimentació. El seu objectiu és millorar 
el món de la gastronomia, l’alimentació, la nutrició i l’agricultura mitjançant la 
participació i el debat de líders empresarials, polítics, acadèmics i de la societat 
civil. 

El Parabere Forum s’emmarca dins de les accions de Catalunya Regió Europea 
de la Gastronomia 2016 i de la celebració del 2017 com a l’Any del Turisme 
Sostenible per al Desenvolupament, ja que sota el títol “Redefining Sustanibility”, 
abordarà el tema de quins són els reptes i les oportunitats de la sostenibilitat en el 
món de la gastronomia i la indústria alimentària. En aquest sentit, Maria Canabal 
ha explicat que “la sostenibilitat és la paraula del segle XXI i des del Parabere 
Forum ens semblava important redefinir quin és el paper de la sostenibilitat 
en la gastronomia”. 

Jordi Secall, director de màrqueting de l’ACT, ha volgut destacar que “es va fer 
tot el possible per tal que aquest fòrum es realitzés a Catalunya perquè ens 
ajuda a explicar la singularitat d’aquest país a través del trinomi cuina-
territori-producte, perquè tracta de manera impecable temes de molt interès 
per reflexionar sobre el sector de la gastronomia amb ponents de renom 
que donen una visió innovadora, i perquè és molt important que es posi en 
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valor el paper de la dona en la gastronomia ja que a Catalunya comptem 
amb moltes dones que fan una tasca molt significativa en aquest àmbit”. 

L’esdeveniment reunirà uns 300 participants, i comptarà amb ponents 
internacionals relacionats amb el món de la gastronomia, l’agricultura i 
l’alimentació, així com representants dels mitjans de comunicació i de la societat 
civil. Alguns dels ponents confirmats per a l’edició de Barcelona són: 

 Dra. Afton Halloran, Universitat de Copenhaguen (Dinamarca)  
 Ainhoa Ormazabal, BCC (Espanya) 
 Xef Ana Ros, Hisa Franko (Eslovènia) 
 Xef Antonia Klugmann, L’Argine a Vencò (Itàlia) 
 Carina Soto, Restaurant du Palais Tokyo (França) 
 Célia Tunc, Collège Culinaire de France (França) 
 Dra. Cristina Franchini, Nacions Unides   
 Xef Dominique Crenn, Atelier Crenn (Estats Units) 
 Fia Gulliksson, CrEATive (Suècia) 
 Xef Fina Puigdevall, Les Cols (Catalunya) 
 Heidi Bjerkan, Credo (Noruega) 
 Xef Jess Murphy, Kai (Irlanda) 
 Xef Joan Roca, El Celler de Can Roca (Catalunya) 
 Xef Joshna Maharaj, activista nutricional (Canadà) 
 Kimberly Jung, Rumi Spice (Estats Units) 
 Xef Margot Janse, Le Quartier Français (Sud-Àfrica) 
 Chef Mehmet Gurs, Mikla (Turquia) 
 Mette Helbaek, Stedsans (Dinamarca) 
 Xef Nani Moré, Associació Catalana de Menjadors Ecològics (Catalunya) 
 Nicki Kopcke & Roberta Siao, Mazi Mas (Regne Unit) 
 Xef Roberta Sudbrack, Roberta Sudbrack (Brasil) 
 Sara Perez, Celler Mas Martinet (Catalunya) 
 Samantha Aquim, Chocolate Q (Brasil)  
 Xef Titti Qvarnström, Bloom in the Park (Suècia) 
 Vérane Frediane, Film Producer (Regne Unit) 

Les sessions tractaran tot tipus de temes, des de quin és el paper dels xefs en el 
segle XXI fins com la qualitat pot esdevenir una eina per millorar la sostenibilitat i 
la interacció entre restaurants i productors. També hi haurà un debat sobre les 
dones-xef i es projectarà el documental The Goddesses of Food, sobre dones 
relacionades amb el món de la gastronomia i l’alimentació (xefs, sommeliers, 
emprenedores, etc.) que estan canviant el món. El congrés el tancarà Joan Roca, 
xef de El Celler de Can Roca, amb la seva ponència “Cuinar amb consciència”.  
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Aquesta és la tercera edició del Parabere Forum. El 2015 es va celebrar a Bilbao 
(Espanya) sota el títol “Inspiration”, mentre que l’any passat va tenir lloc a Bari 
(Itàlia) amb el tema “Entrepreneurship”. 

Per a més informació:  http://www.parabereforum.com 

----------------------------------------------------------------- 

Segueix-nos a les xarxes: 
 
A Twitter:  @empresacat 

A Facebook: @empresacat 

Al canal de Youtube: Empresacat 

mailto:premsa.emc@gencat.cat
http://www.parabereforum.com/
https://twitter.com/empresacat
https://www.facebook.com/empresacat
https://www.youtube.com/user/sapscom
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Parabere Forum abordarà el repte de la 
sostenibilitat en el món de la 
gastronomia i l’alimentació  

 

 L’esdeveniment se celebrarà per primera vegada a Catalunya el 5 i 6 
de març al Paranimf de la Universitat de Barcelona, i reunirà 300 
participants així com ponents internacionals relacionats amb el món 
de la gastronomia, l’agricultura, l’alimentació, els mitjans de 
comunicació i la societat civil. 
 

Dijous, 2 de febrer de 2017.- El director de màrqueting estratègic de l’Agència 
Catalana de Turisme (ACT), Jordi Secall, ha presentat avui el Parabere Forum, 
que se celebrarà per primera vegada a Catalunya els propers 5 i 6 de març, al 
Paranimf de la Universitat de Barcelona. L’han acompanyat Maria Canabal, 
presidenta del Parabere Forum, i Fina Puigdevall, xef del restaurant Les Cols 
(Olot) i ambaixadora de l’esdeveniment. 

Parabere Forum és una plataforma internacional independent que dona veu a les 
dones vinculades al món gastronòmic i de l’alimentació. El seu objectiu és millorar 
el món de la gastronomia, l’alimentació, la nutrició i l’agricultura mitjançant la 
participació i el debat de líders empresarials, polítics, acadèmics i de la societat 
civil. 

El Parabere Forum s’emmarca dins de les accions de Catalunya Regió Europea 
de la Gastronomia 2016 i de la celebració del 2017 com a l’Any del Turisme 
Sostenible per al Desenvolupament, ja que sota el títol “Redefining Sustanibility”, 
abordarà el tema de quins són els reptes i les oportunitats de la sostenibilitat en el 
món de la gastronomia i la indústria alimentària. En aquest sentit, Maria Canabal 
ha explicat que “la sostenibilitat és la paraula del segle XXI i des del Parabere 
Forum ens semblava important redefinir quin és el paper de la sostenibilitat 
en la gastronomia”. 

Jordi Secall, director de màrqueting de l’ACT, ha volgut destacar que “es va fer 
tot el possible per tal que aquest fòrum es realitzés a Catalunya perquè ens 
ajuda a explicar la singularitat d’aquest país a través del trinomi cuina-
territori-producte, perquè tracta de manera impecable temes de molt interès 
per reflexionar sobre el sector de la gastronomia amb ponents de renom 
que donen una visió innovadora, i perquè és molt important que es posi en 
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valor el paper de la dona en la gastronomia ja que a Catalunya comptem 
amb moltes dones que fan una tasca molt significativa en aquest àmbit”. 

L’esdeveniment reunirà uns 300 participants, i comptarà amb ponents 
internacionals relacionats amb el món de la gastronomia, l’agricultura i 
l’alimentació, així com representants dels mitjans de comunicació i de la societat 
civil. Alguns dels ponents confirmats per a l’edició de Barcelona són: 

 Dra. Afton Halloran, Universitat de Copenhaguen (Dinamarca)  
 Ainhoa Ormazabal, BCC (Espanya) 
 Xef Ana Ros, Hisa Franko (Eslovènia) 
 Xef Antonia Klugmann, L’Argine a Vencò (Itàlia) 
 Carina Soto, Restaurant du Palais Tokyo (França) 
 Célia Tunc, Collège Culinaire de France (França) 
 Dra. Cristina Franchini, Nacions Unides   
 Xef Dominique Crenn, Atelier Crenn (Estats Units) 
 Fia Gulliksson, CrEATive (Suècia) 
 Xef Fina Puigdevall, Les Cols (Catalunya) 
 Heidi Bjerkan, Credo (Noruega) 
 Xef Jess Murphy, Kai (Irlanda) 
 Xef Joan Roca, El Celler de Can Roca (Catalunya) 
 Xef Joshna Maharaj, activista nutricional (Canadà) 
 Kimberly Jung, Rumi Spice (Estats Units) 
 Xef Margot Janse, Le Quartier Français (Sud-Àfrica) 
 Chef Mehmet Gurs, Mikla (Turquia) 
 Mette Helbaek, Stedsans (Dinamarca) 
 Xef Nani Moré, Associació Catalana de Menjadors Ecològics (Catalunya) 
 Nicki Kopcke & Roberta Siao, Mazi Mas (Regne Unit) 
 Xef Roberta Sudbrack, Roberta Sudbrack (Brasil) 
 Sara Perez, Celler Mas Martinet (Catalunya) 
 Samantha Aquim, Chocolate Q (Brasil)  
 Xef Titti Qvarnström, Bloom in the Park (Suècia) 
 Vérane Frediane, Film Producer (Regne Unit) 

Les sessions tractaran tot tipus de temes, des de quin és el paper dels xefs en el 
segle XXI fins com la qualitat pot esdevenir una eina per millorar la sostenibilitat i 
la interacció entre restaurants i productors. També hi haurà un debat sobre les 
dones-xef i es projectarà el documental The Goddesses of Food, sobre dones 
relacionades amb el món de la gastronomia i l’alimentació (xefs, sommeliers, 
emprenedores, etc.) que estan canviant el món. El congrés el tancarà Joan Roca, 
xef de El Celler de Can Roca, amb la seva ponència “Cuinar amb consciència”.  
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Aquesta és la tercera edició del Parabere Forum. El 2015 es va celebrar a Bilbao 
(Espanya) sota el títol “Inspiration”, mentre que l’any passat va tenir lloc a Bari 
(Itàlia) amb el tema “Entrepreneurship”. 

Per a més informació:  http://www.parabereforum.com 

----------------------------------------------------------------- 

Segueix-nos a les xarxes: 
 
A Twitter:  @empresacat 

A Facebook: @empresacat 

Al canal de Youtube: Empresacat 

mailto:premsa.emc@gencat.cat
http://www.parabereforum.com/
https://twitter.com/empresacat
https://www.facebook.com/empresacat
https://www.youtube.com/user/sapscom
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El conseller d’Empresa i Coneixement, 
Jordi Baiget, lliura els Premis 
d’Enoturisme de Catalunya 
 

• L’objectiu d’aquests guardons és reconèixer les millors iniciatives 
enoturístiques amb les que compta el país.   

• L’acte de lliurament s’ha fet en el marc de la 2a Nit de l’Enoturisme a 
Catalunya, organitzada pel Departament d’Empresa i Coneixement a 
la Catedral del Vi de Pinell de Brai.  

Dimarts, 26 de juliol de 2016- El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, 
ha lliurat avui els segons Premis d’Enoturisme de Catalunya. El lliurament ha 
tingut lloc durant la celebració de la 2ª Nit de l’Enoturisme a Catalunya, 
organitzada pel Departament d’Empresa i Coneixement a la Catedral del Vi de 
Pinell de Brai. Durant l’acte el conseller ha estat acompanyat pel secretari 
d’Empresa i Competitivitat, Joan Aregio, i el director general de Turisme, Octavi 
Bono. 
 
Els Premis d'Enoturisme de Catalunya formen part de les accions per 
promocionar l’enoturisme català, que defineixen i impulsen la Taula d’Enoturisme 
de Catalunya. L’objectiu d’aquests guardons és reconèixer les millors iniciatives 
enoturístiques amb les que compta el país i que pretenen ser un estímul per a les 
empreses perquè vetllin per la qualitat, sostenibilitat i especialització del seu 
producte, incentivar-les a la millora contínua de les seves ofertes i innovar a l’hora 
de plantejar noves propostes.  
 
Durant la seva intervenció, el conseller ha explicat que “enguany l’Agència 
Catalana de Turisme ha declarat el 2016 com l’Any de la Gastronomia i 
l’Enoturisme i farà grans esforços per promocionar l’enoturisme perquè és 
un producte que crea cohesió social i territorial i ens ajuda a 
desestacionalitzar” i ha recordat que “en l’activitat enoturística conflueixen 
dos dels sectors claus de l’economia catalana, la indústria alimentària, 
concretament la del vi i el cava, i el turisme”. 
 
El conseller també ha destacat que “volem que Catalunya esdevingui una 
potència mundial en enoturisme, i tenim el potencial per ser-ho, tenim 
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història, 12 denominacions d’origen de vi i cava, més de set-cents cellers, 
infraestructura turística... però només aconseguirem aquest repte si anem 
tots junts” i ha animat a les empreses i institucions presents “a seguir treballant 
per situar a Catalunya com a destinació puntera en enoturisme l’any 2020”. 

 
En aquest sentit, les empreses premiades han d’haver contribuït, amb la seva 
exemplaritat professional i la seva cooperació, als interessos del sector enoturístic 
català i al posicionament, l'especialització, la innovació i la millora de la qualitat i 
la competitivitat nacional i internacional de l'enoturisme. 
  
Els guardonats en aquesta segona edició en cada una de les categories són: 
 

• Allotjaments: Cava&Hotel Mastinell, amb seu a Vilafranca del Penedès 
(l’Alt Penedès). Aquest hotel uneix els serveis i instal·lacions d’un cinc 
estrelles amb la voluntat de difondre la cultura del vi a través d’activitats 
diverses (trepitjat de raïm, descobriment de l’elaboració de vins i caves, 
serveis de vinoteràpia i cavateràpia, etc.). A més l’edifici, d’estil gaudinià, 
respon a criteris de sostenibilitat com l'aprofitament d’aigües pluvials, 
filtració solar, caldera de biomassa i il·luminació LED entre d'altres. Des 
d’aquest allotjament col·laboren en el desenvolupament social i econòmic 
del Penedès i en el coneixement de la cultura, la història i el paisatge de la 
comarca. 

• Restaurants: El Cigró d’Or, amb seu a Vilafranca del Penedès (l’Alt 
Penedès). Aquest restaurant contribueix a la difusió dels productes de la 
comarca, ja que treballa amb productes del Penedès, tot reversionant plats 
típics de la cuina catalana. A més, el 90% de la seva carta de vins són de 
la D.O. Penedès. També organitza tallers, sopars gastronòmics, tertúlies 
culturals, etc., i en col·laboració amb diferents entitats i institucions 
públiques programa activitats relacionades amb la gastronomia i el vi, com 
per exemple l'Any Internacional dels Llegums. 

• Art i cultura: Acadèmia Tastavins Penedès, amb seu a Vilafranca del 
Penedès (l’Alt Penedès). Tastavins Penedès és l’acadèmia bàquica més 
antiga de l’Estat espanyol. Des de la seva fundació l’any 1965, ha estat 
una organització sense ànim de lucre i independent, que té com a objectiu 
divulgar la cultura del vi i promocionar el Penedès, el seu producte i el seu 
patrimoni. Des de l'any 2007 organitza el Vijazz Penedès, un festival on es 
poden escoltar els millors artistes del jazz i a la vegada gaudir i conèixer  a 
través de tastos i maridatges els vins del Penedès.  
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• Cellers: Heretat Oller del Mas, amb seu a Manresa (el Bages). Aquest 
celler va néixer l'any 2003 amb l'objectiu d'elaborar vins de qualitat i situar 
el castell del segle X on es troba ubicat en l'epicentre del panorama 
enològic i cultural del país. Segueix els paràmetres d’agricultura ecològica i 
conrea vinyes, oliveres, nogueres i cereal. És també un pol d’atracció 
turística, ja que ofereix visites enoturístiques, una zona esportiva (amb 
vòlei, pàdel, piscines, pitch and put, etc), àpats en un restaurant slow-
food/km 0, i activitats variades (tallers i maridatges, visita a cavall, en 
bicicleta, carro de mules o 4x4, etc). Durant l’època de la verema, 
organitza el “Sopar de Verema” els vespres de dimecres a dissabte. 

• Agències de viatges especialitzades: ViOrigen, amb seu a Gandesa (la 
Terra Alta). Vinculada al sector vitivinícola de la Terra Alta, aquesta 
empresa neix l’any 2014 amb l’objectiu d’enllaçar l’oferta vinícola i 
enoturística de la comarca. A través del seu web, ofereixen una àmplia 
selecció de vins D.O. Terra Alta, així com rutes diverses tematitzades 
(enoturisme amb BTT, rutes teatralitzades, visites a cases cellers, etc). 
També proposen restaurants on maridar els vins amb la millor cuina i 
allotjaments on poder gaudir d’una experiència enoturística completa. 

• Entitats públiques o publicoprivades: Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona, amb seu a Girona (el Gironès). El Patronat de Turisme Costa 
Brava Girona organitza des de l'any 2014, “Vívid, El Festival del Vi”, una 
iniciativa de dinamització i promoció del territori fora de la temporada alta. 
Els objectius d’aquest festival són múltiples: estimular la innovació i la 
creativitat amb noves activitats enoturístiques, donar valor afegit a la D.O. 
Empordà, donar a conèixer als visitats de la Costa Brava la seva vessant 
enoturística, i aprofitar el festival per presentar nous productes. “Vívid” es 
composa d’un programa de més cinquanta activitats que inclouen cursos 
d’iniciació i tastos; tallers de cuina i vi; jornades de portes obertes; teatre, 
música i poesia maridades amb vi; tractaments de vinoteràpia; o activitats 
en la natura, entre d’altres. 

• Pràctiques sostenibles/responsables d’enoturisme: Celler Lagravera, 
amb seu a Alfarràs (el Segrià). Nascut l’any 2006, és fruit de la reconversió 
d'una antiga gravera en un celler amb producció i elaboració pròpia basada 
en una viticultura ecològica. Els vins s’elaboren segons mètodes de cultiu 
biodinàmic, creació de microhàbitats per lluitar contra les malalties dels 
ceps, i investigació i preservació de les varietats ancestrals del territori. 
L'edificació del celler segueix criteris de sostenibilitat i d'integració 
paisatgística, de producció respectuosa amb el medi ambient, i 
optimització del consum energètic. 
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L’Enoturisme, un sector estratègic per al turisme català 
 
L’Enoturisme és un sector estratègic per al turisme català, tant a nivell de 
desenvolupament territorial com econòmic pel seu alt valor afegit. Per aquesta 
raó i amb la voluntat de millorar la competitivitat d’aquest segment, l’any 2013 la 
Direcció General de Turisme va crear la Taula d’Enoturisme. 
 
La Taula d’Enoturisme és un òrgan de governança público-privat format per la 
Direcció General de Turisme, l’INCAVI, l’Agència Catalana de Turisme, els 
Patronats de les quatre Diputacions, Turisme de Barcelona, la Universitat Rovira i 
Virgili, les DO’s i empreses, cellers i professionals destacats del món de 
l’enoturisme. La seva funció és proposar i definir una sèrie d’accions per impulsar 
l’enoturisme català, amb l’objectiu de posicionar Catalunya com a destinació 
referent en enoturisme a nivell nacional i internacional. El pla de promoció 
d’enguany està dotat amb un pressupost de prop de 600.000 euros. 
 
Entre les accions de promoció del 2016, a més dels Premis d’Enoturisme de 
Catalunya, destaquen el Congrés d'Enoturisme IWINETC (International Wine 
Tourism Congress) realitzat el passat mes d’abril, l’assistència a fires nacionals i 
internacionals, l’organització de diversos viatges de premsa amb mitjans 
internacionals, diversos roadshows, o la col·laboració amb el programa de TV3 
Glops que s’emetrà a partir del mes de setembre. També està prevista l’edició de 
noves eines de comunicació per al sector professional català i l’impressió de 
catàlegs.  
 
La novetat d’enguany, però, és la creació de la marca Enoturisme Catalunya, una 
agrupació de l’oferta turística, comercialitzable i especialitzada, que inclou 
propostes específiques d'experiències i activitats que contribueixen al 
coneixement i al gaudi del món de la cultura vitivinícola catalana. 
 
L’objectiu principal de la marca és posar en valor l’oferta enoturística de les 
empreses i entitats adherides, oferir plataformes de promoció i comercialització a 
les empreses adherides i augmentar el nombre de turistes que consumeixen 
enoturisme. 
 
Es poden adherir a aquesta marca empreses i entitats dels sector com són 
cellers, allotjaments, empreses de serveis turístics, rutes enoturístiques, agències 
de viatges, etc. 
 

----------------------------------------------------------------- 
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Passeig de Gràcia, 105, 7a      
premsa.emc@gencat.cat       
Tel. 93 484 9351     
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Segueix-nos a les xarxes a través del Saps Com?!: 
A Twiter:  @sapscom  
Al canal de Youtube: SapsCom 
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Introducció 
 

La revista Cuina, publicació referent de la gastronomia a Catalunya, amb les 

capçaleres Descobrir Catalunya, Experiències Descobrir i amb el suport de 

Time Out, es van posar al servei del Creg'16 per donar el màxim suport, 

difusió i dinamització a l'Any de la Gastronomia i l'Enoturisme.  

 

 La proposta es va estructurar en dos grans blocs d'actuació:  

 

1. Difusió/Continguts. Al voltant de les comunitats Cuina, Descobrir i 

Experiències Descobrir amb el suport de Time Out, es van realitzar 

diverses accions de difusió i promoció amb l'objectiu de donar el 

màxim ressò a les propostes desplegades per l'Agència Catalana de 

Turisme en el marc del Creg'16. 

 

2. Esdeveniment específic: Concurs “El Plat Favorit dels Catalans”   

Organització dʼun concurs específic per decidir en diverses fases 

eliminatòries quin és el plat més estimat de la nostra cuina.  

 

 

                       

http://somgastronomia.
cuina.cat

  VOTEU A +++

 ORGANITZA?
EL 
PLAT 
FAVORIT
DELS 
CATALANS

Enguany, Catalunya és Regió Europea de la Gastronomia. 
I, si hem guanyat aquest reconeixement, és perquè tenim 
un patrimoni culinari singular reconegut arreu del món. 
Catalunya és mar, plana i muntanya, i aquesta diversitat es 
re!ecteix en un receptari ric i divers. Però quin de tots aquests 
plats representa més bé el gust dels catalans? Quin és el favorit 
per sobre dels altres? Ens hem fet aquesta pregunta i 
necessitem que vosaltres ens ajudeu a trobar-hi la resposta!

QUIN
ÉS

COM HEM TRIAT ELS VINT PLATS FINALISTES?
Hem pres com a base el Corpus culinari català, que recull 

1.136 receptes tradicionals d’arreu del país. A la redacció 

del CUINA ens va correspondre la feina de fer-ne una pri-

mera tria. Un cop feta, vam convocar una comissió d’ex-

perts perquè votessin vint dels plats que els proposàvem. 

En la comissió hi van participar Carme Ruscalleda (xef del 

Restaurant Sant Pau i ambaixadora de Catalunya Regió Eu-

ropea de la Gastronomia 2016), Toni Massanés (director de 

la Fundació Alícia), Pep Palau (codirector de Fòrum Gastro-

nòmic) i Josep Sucarrats (director del CUINA).

COM ES TRIARÀ EL PLAT GUANYADOR?
Aquí ens heu d’ajudar vosaltres! Només heu d’entrar al web 

http://somgastronomia.cuina.cat i accedir a l’apartat del 

concurs, on, del 12 al 26 de setembre, podreu votar els 

plats que més us agradin. Podreu emetre un vot cada hora 

i, pel sol fet d’haver votat, entrareu en el sorteig d’una pila 

de premis cada setmana. Com més voteu, més possibilitats 

tindreu de guanyar premis! 

QUINA ÉS LA DINÀMICA DEL CONCURS?
Durant dues setmanes (del 12 al 25 de setembre) podreu 

-

tembre ja només hi participaran els vuit que hagin tret més 

puntuació. A partir d’aquí, com si es tractés d’una lligueta, 

-

-

nal. El guanyador es revelarà en el marc del Fòrum Gastro-

nòmic, que se celebra a Barcelona del 23 al 25 d’octubre.

QUINS PREMIS PODEU GUANYAR?
Àpats als millors restaurants de Catalunya, estades en ho-

tels, llibres, subscripcions, entrades… Cada setmana hi 

haurà un centenar de premis disponibles que se sortejaran 

entre tots els votants d’El Plat Favorit dels Catalans. 

 Arròs a la cassola
 Botifarra amb mongetes 
 Canelons 
 Cargols a la llauna 
 Coca de recapte 
 Crema de Sant Josep 
 Empedrat 
 Escalivada
 Escudella i carn d’olla 
 Espinacs a la catalana 
 Esqueixada de bacallà 
 Fideus a la cassola 
 Fricandó amb bolets
 Mandonguilles amb 

     sípia i pèsols 
 Pa amb tomàquet 
 Pollastre amb escamarlans 
 Samfaina 
 Suquet de peix 
 Trinxat de patata i col 
 Xató

ELS 20 PLATS 
FINALISTES!
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1. Accions de difusió/continguts 
 

Al voltant de les comunitats Cuina, Descobrir, Experiències Descobrir i Time 

Out (revista impresa, web i xarxes socials), es va desenvolupar una 

estratègia de comunicació i difusió en 360º amb les següents accions: 

 

1.1. Inclusió del logotip Creg'16  
Durant 8 mesos (juny 2016-gener 2017), es va vincular el logotip del 

Creg'16 amb la capçalera impresa de la revista Cuina (números del 189 al 

196). El logotip també va aparèixer publicat a la capçalera de l'Especial Cuina 

Tardor-Hivern (número 194). Amb aquesta acció, la imatge del Creg'16 va 

arribar al conjunt de subscriptors, lectors i seguidors de la revista líder a 

Catalunya en l'àmbit de la gastronomia, amb 22.000 exemplars de tiratge 

mensuals i 55.000 lectors únics. 
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NÚMERO 190

4,95 !

2016  n. 190
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DINEM AL
XIRINGUITO

Els plats dels 
àpats familiars  
de Frida Kahlo

Idees per fer-nos  
al nostre gust el 
pastís més famós 
de Nova York 

$%!&##!!"#!"

RECEPTES SABOROSES, SANES i ACTUALS  
PER COMPARTIR AMB ELS AMICS

FORMENTERA 
LES DELÍCIES DELS 
PAGESOS DE L’ILLA  

GAMBES!
COM LES PREPARA  
CARME RUSCALLEDA?  

ANEM  
DE PÍCNIC!
10 IDEES PER A BONS 
TECS A L’AIRE LLIURE

/-)'(+),-).,#0)123"%&,4-,5,0)
167(8'#,)9&6)68):(')76$;,#)
7<8)9&6)4<),):6&)16):-,';,
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+   ///   !""#$%&   ///   comprar a granel!

ESPAGUETIS 
VEGETALS
Hortalisses com 
si fossin pasta: la 
nova tendència! 

Tornem a comprar com 
ho havíem fet sempre

!%&"!'()

IDEES ORIGINALS PER 
APROFITAR EL QUE 
TENS A LA NEVERA

,-.
/011,2345

!""#$$#$
*+$%(')),%-(%)!%.!())!/

NOU !
més receptes
a l’abast
de tothom

!"#$%&'(%)%*+%,'-./((%"'-%0'&1$2

C189_001_portada.indd   1 11/5/16   15:29
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NÚMERO 191

4,95 !

2016  n. 191
tomàquet   ///   PASTRAMI   ///   !"#$"%&'%()   ///   !"#$%&"!

D’ESTRENA! 
ELS NOUS RESTAURANTS 
IMPRESCINDIBLES

TROPICALS
POSTRES VIATGERES  
I REFRESCANTS

SANGRIA
SENSE PREJUDICIS: 
TAMBÉ POT SER BONA!

UN AMOR A 
CADA PORT 
10 PARADES SABOROSES 
AL NOSTRE LITORAL 

AL CADÍ 
LA CUINA PIRINENCA 
DE CA L’AMADOR

tomàquet10!"#$%$&'
($')*+#",'-.

plats de mercat 
amb envinagrats

pastrami
L embotit dels 
sandvitxos 
de moda

/%*0'$#'&"1&"0'$#'
)2#&$%3"0'4"%)+5666'

*+,%+
+-!).%+
)%,%/%

C191_001_portada.indd   1 7/7/16   14:28
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NÚMERO 192

4,95 !

2016  n. 192

!ai
!"#$%!&'($%)*+,

!"#"$$%&'
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1"!21-!)3$-.$).)$4*$#.5.-6&*!7$

Postres tan saludables  
com llamineres

els secrets 
culinaris de 
l’ingredient 
de moda!

!"#!"$
%&'("#

NOVETATS! 
ELS NOUS VINS  
DE CATALUNYA

BAR BRUTAL
EL TEMPLE 
BARCELONÍ DELS 
VINS NATURALS

A REUS
ESTRENEM LA 
FIRA DEL VERMUT 

ESPECIAL
vins 

caves&

C192_001_portada cmn.indd   1 4/8/16   13:58  
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NÚMERO 193

4,95 !

2016  n. 193
!"
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   ///   !"#!$!%&"'"#"($!   ///   bols vegans   ///   David Andrés!

!"#$%!&'
%$()(%*+%!(),%)$-)./'-)*-+'

BEN BLAUS 
FORMATGES PER ALS 
MÉS FORMATGERS! 

SAL MARINA
TRUCS PER 
APLICAR-LA 
SALUDABLEMENT

PAÍS DE 
CUINERS i 
DE PAGESOS
FEM UN TAST DE 
LES COMARQUES 
GIRONINES

VINS & SUSHI
BONS MARIDATGES 
PER AL GRAN 
PLAT DEL JAPÓ

LLEGIR i 
MENJAR
VISITEM UNA 
LLIBRERIA GURMET 
A BARCELONA

david 
andrés

bolsvegans
!"#$%&'#%('#)&*+,#-."/#
-01"#/(2#+,).%.,"'#3#/,+#
/&4#-,2.).5/#.#"1'+.'.16

Fórmules medievals  
per acompanyar  
receptes d’avui dia

L’igualadí que vol 
ser el Millor Xef 
Jove del Món

C193_001_portada.indd   1 14/9/16   12:54       D
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NÚMERO 194

4,95 !

2016  n. 194

EXTRA
10 PLATS 
PER CUINAR 
AMB ELS 
MÉS PETITS 
DE CASA!

!"#$!%!&'"()"'*'+*,"-"!,%"./*(01')&"()"'),.*/!(!2

!"#$%&!!'(#$
(")"*+"#

especial tardor·hivern

especial tardor·hivern$$$,-
.$/0$1

2,,3
4.$4-

5-
6

7-
.

propostes
inèdites

/0

C194_001_portada.indd   1 29/9/16   14:13
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NÚMERO 195

4,95 !

2016  n. 195
  ///  RESTAURANT SUCULENT   ///  10 tastos de G

irona

2X1
per descobrir  

dotze bons 
restaurants

un Àpat 
suculent

!"#$%&%'%(#%'"#$)*+,"#
(-"#.+$(),/"#/%'#
0)$$1#&%''#/%#')#*123)3

MANDONGUILLES  
COM NO LES  
HAVIES FET MAI!

receptes per a principiants atrevits

Ens entaulem 
al restaurant de 
moda del Raval

10 tastos 
de Girona

C195_001_portada cmn.indd   1 11/10/16   14:04
         

C196_001_portada.indd   1 15/11/16   16:09
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Durant 7 mesos (juny-desembre 2016), la secció "Per fer boca" de la 

revista Cuina (números del 189 al 196) va estar associada a propostes 

gastronòmiques del CREG, prèviament seleccionades, i va incloure la 

inserció del logotip Creg'16. 

14 /// cuina   cuina /// 15

LES MILLORS IDEES PER  
MENJAR!TE EL JUNY!

PICA!PICA BLANES

 revista cuina /// 10

Blanes, com a vila marinera i amb una activitat pesquera 

destacada, ha recollit, al llarg de la història, una rica di-

versitat gastronòmica que ha arribat, tradicionalment, a 

través dels menjars que es feien els pescadors quan sor-

tien a pescar amb les barques d’arrossegament o les de 

teranyina, amb fogonets de carbó, reunits a la popa del 

vaixell. Un d’aquests plats és el suquet de peix, que ca-

dascú elabora a la seva manera. Les Onzenes Jornades 

del Suquet de Peix de Sa Palomera, que se celebren tot 

el mes de juny a la vila selvatana, us permetran desco-

brir-ne algunes variants.

FOgO
Còrsega, 231. Barcelona.  
Tel. 93 269 28 30. www.
alquimiafogo.com.

Jornades del 
Suquet de Peix  
de Sa Palomera.
En l’onzena edició,  
hi participen  
22 restaurants  
de Blanes amb 
menús especials,  
tot el mes. 
www.visitblanes.net.

   INFO +++

   INFO +++

SUQUET 
DE PEIX
A les jornades 
gastronòmiques 
podreu tastar la 
recepta feta com 
cal: amb una bona 
picada i peix fresc.

agenda

hi  has  
d'anar!

TOT EL MES 
JORNADES  
DE LA CLOVA
Us agraden els mol·luscs de 
clova? Doncs a l’Estartit podreu 
degustar-ne receptes en diversos 
restaurants tot el mes de juny.
L’Estartit (Alt Empordà).  
www.visitestartit.com.

TOT EL MES 
MENJA’T OLOT
La capital catalana dels volcans 
entra en erupció amb una ruta 
de tapes per a tota la família.
Olot (Garrotxa).  
www.olot.cat.

DES DEL 3 
JORNADES  
DE L’ARRÒS
Si us cal una excusa per  
visitar les Terres de l’Ebre,  
les Jornades Gastronòmiques 
de l’Arròs que se celebren  
a Amposta al juny són motiu 
suficient per fer-hi una visita  
i gaudir dels millors plats.
Amposta (Montsià).  
www.amposta.cat.

Mentre alguns xefs aposten pel rock’n’roll, al FOgO 

aposten per la samba. El jugador del Barça Dani  

Alves s’ha unit a Tiago Bonacina i al cuiner João Al-

cántara per posar en marxa aquest restaurant que té 

un doble vessant: d’una banda, el Boteco FOgO, 

on aposta pels plats assequibles amb un menú  

de migdia per 20 euros, i, de l’altra, l’Alquimia 

FOgO, amb una proposta més gormanda. 

CUINA BRASILERA
Les receptes d’arrel brasilera —feijoada, moqueca, 

pa de queijo...— són les protagonistes d’una carta 

on el maridatge no s’ha fer necessàriament amb vi. 

Al Brasil, el que toca és regar-les amb una caipirinha.

LA MILLOR JUGADA 
DE DANI ALVES

ELS ÀPATS  
DELS PESCADORS

UN RESTAURANT AMB DOBLE PROPOSTA i AMB EL 
LATERAL DEL BARÇA COM A ÀNIMA DEL PROJECTE. 

EL BRASIL CULER

DE MENÚ 
El de migdia,  
al Boteco, val  
20 !. Si sopeu  
a l’Alquimia,  
el menú de 
degustació us  
en costarà 100.

CARTA CANALLA
Guillem Rofes renova  
la proposta del seu 
restaurant del mercat de 
la Barceloneta, on fa una 
reinterpretació de la cuina 
tradicional catalana.
Caballa Canalla. Pl. del 
Poeta Boscà, 1. Barcelona.  
Tel. 93 221 94 14.  
www.caballacanalla.com.

DE TAPES
El restaurant Telefèric,  
de Sant Cugat del Vallès, 
creua Collserola i 
s’instal·la a l’Eixample de 
Barcelona per oferir les 
seves tapes. Telefèric.   
Pl. del Doctor Letamendi, 27. 
Barcelona. Tel. 93 451 16 41.  
www.teleferic.es.

AMB VISTES
Hi ha res millor que 
menjar-se una 
hamburguesa mirant als 
terrats de Barcelona? 
Només heu d’anar a la 
terrassa de l’hotel Expo de 
Barcelona i comprovar-ho 
vosaltres mateixos. BCN 
Urban Club. Mallorca, 1!23. 
Barcelona. Tel. 93 600 30 20.  

TOT EL MES

PER OBRIR BOCA
Amb la col·laboració de 

 
 

14 /// cuina   cuina /// 15

LES MILLORS IDEES PER  
MENJAR!TE EL JULIOL!

PICA!PICA IGUALADA

 revista cuina /// 10

La primera edició va ser tot un èxit i la segona promet 
mantenir la tendència. El Museu de la Pell i Comarcal  
de l’Anoia d’Igualada acollirà Vadefoodies, el festival de 
tendències gastronòmiques que va néixer amb la volun-
tat de donar a conèixer les principals novetats gastronò-
miques internacionals als foodies de l’Anoia. 

El món del pa, la cuina de fusió, l’emprenedoria gas-
tronòmica, el disseny del vi, la xocolata contemporània i 
les ciutats veg-friendly són només algunes de les qües-
tions que centraran les activitats i les xerrades que es fa-
ran durant el festival, amb ponents de primera categoria.

Taquiza de Coyo
Consolat de Mar, 23. 
Barcelona. Tel. 93 268 
05 44. www.
taquizadecoyo.com.

Festival  
Vadefoodies
El segon Festival  
de Tendències 
Gastronòmiques se 
celebra, un any més, 
a Igualada, el primer 
cap de setmana de 
juliol. www.
vadefoodies.cat.

   INFO +++

   INFO +++

SOLIDARI
Enguany es farà un 
mercat de vins de 
taller amb degus-
tacions de les DO 
catalanes en bene-
!ci de la Fundació 
Esclerosi Múltiple 
de Catalunya.

agenda

hi  has  
d'anar!

DISSABTE 2 
TAST JAZZ
La Vella Dixieland + Miriam 
Barahona, i els vins de Vinya 
Vilars, d’Arbeca, i Mas Blanc  
i Jové, de la Pobla de Cérvoles,  
us esperen a partir de les 22.30 h  
a la Fortalesa dels Vilars.
Arbeca (Pla d’Urgell).  
www.arbeca.cat.

DISSABTE 9 
MUSCLADA 
POPULAR
Amants dels musclos, teniu  
una cita a Canet de Mar, amb 
degustacions i un concurs per 
saber qui els cou més bé i qui 
en fa els millors plats.
Canet de Mar (Maresme). 
www.canetdemar.cat.

DES DEL 9 
PLAT i DOLÇ DEL 
COMTE ARNAU
Cuina medieval amb el mític 
comte català com a protagonista.
Sant Joan de les Abadesses 
(Ripollès). www.santjoande-
lesabadesses.cat.

Quan els restaurants de cuina mexicana estan tan 

en coneixem totes les especialitats, Andoni i Juan 
Berraondo, dos mexicans que viuen a Barcelona, 
donen la sorpresa amb una oferta que s’allunya 
dels clàssics i aposta per la cuina marinera del país 
asteca. Perquè, més enllà de les especialitats amb 
carn, tindreu l’oportunitat de tastar cebiches i, so-
bretot, tacos —per alguna cosa és una taquiza—: 
de musclos, de gambetes, de tonyina, de pop... Si 
us apassiona la cuina mexicana, aquí tindreu 
l’oportunitat de descobrir-ne un nou vessant. Si 
encara no la coneixeu, és el moment de donar-li 
una oportunitat. No us decebrà!

MÉS ENLLÀ DEL  
‘CHILI CON CARNE’

CITA PER ALS 
‘FOODIES’ CATALANS

TAQUIZA DE COYO HOMENATJA LA CUINA MARINERA 
MEXICANA, LA GRAN DESCONEGUDA DEL PAÍS ASTECA. 

MÈXIC MARINER

‘TACOS’ 
De peix, de 
verdures, de fruita, 
de carn... Són 
l’especialitat de la 
casa i la millor 
manera de gaudir 
de l’àpat.

ANIVERSARI
Fa 25 anys que Javier  
de las Muelas va 
comprar el Montesquiu 
de Barcelona, un lloc 
ideal per prendre tapes  
o les seves conegudes 
amanides.
Montesquiu. Mandri, 56. 
Barcelona. Tel. 93 417 30 61.  
www.drymartiniorg.com.

MENÚ A MIDA
A l’Oria, el restaurant 
que Martín Berasategui 
té al Monument Hotel  
de Barcelona, us faran  
el menú en funció del 
que vulgueu pagar.  
Oria.  Pg. de Gràcia, 75. 
Barcelona. Tel. 93 548 20 33.  
www.monument-hotel.com.

SERVEI RÀPID
Carlos González, de la 
Bodega Sepúlveda de 
Barcelona, és el cambrer 
més ràpid de la ciutat, 
després de guanyar la 
cursa de cambrers 
d’enguany. Bodega 
Sepúlveda. Sepúlveda, 173. 
Barcelona. Tel. 93 323 59 44.  
www.bodegasepulveda.net.

1 i 2 DE JULIOL

PER OBRIR BOCA
Amb la col·laboració de 
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LES MILLORS IDEES PER  
MENJAR!TE L’AGOST!

PICA!PICA

Candlelight
Pl. del Roserar, s/n. 
S’Agaró (Baix Empordà). 
Tel. 972 32 11 00.  
www.lagavina.com.

   INFO +++

agenda

DIUMENGE 7  
FIRA DE 
PROXIMITAT
Una oportunitat per comprar 
productes de proximitat en  
un entorn privilegiat, al peu  
de la serra del Montseny.
Riells del Fai (Vallès Oriental). 
www.biguesiriells.cat.

DEL 12 AL 14 
FIRA DE 
L’AVELLANA
Des de fa més de quatre-cents 
anys, per Sant Llorenç,  
a Riudoms celebren una fira  
que homenatja la fruita seca 
per excel·lència de les 
comarques de Tarragona.
Riudoms (Baix Camp). 
www.avellana.cat.

DISSABTE 13 
FIRA DEL BATRE
Una oportunitat per conèixer de 
primera mà la feina tradicional 
dels pagesos de la Segarra i 
per tastar els seus productes.
Sant Antolí i Vilanova 
(Segarra). www.
ajriberaondara.net.

Llums, canelobres i sostres enteixinats formen part 

de la indumentària del renovat restaurant de l’Hos-

tal de La Gavina de S’Agaró, del qual ha agafat les 

regnes Romain Fornell com a director gastronòmic. 

El xef francès, guardonat amb una estrella Michelin 

pel seu restaurant Caelis (Barcelona), ha optat per 

actualitzar la línia gastronòmica del local inspirant-se 

en l’entorn natural de la Costa Brava.

ESSÈNCIA CLÀSSICA 
Entre els nous plats de la carta, destaquen el roger 

en bullabessa, patata ratte i verdura, el gall de 

Sant Pere amb vel a l’estragó, api i mongeta ten-

dra, i la royale de garoina al yuzu.

ROMAIN FORNELL 
IL·LUMINA S’AGARÓ
LA FAMÍLIA ENSESA RENOVA EL RESTAURANT DE L’HOSTAL 
DE LA GAVINA i CONFIA EL PROJECTE AL XEF FRANCÈS.

CANDLELIGHT

PICA!PICA 
El menú de 
degustació  
del Candlelight 
us costarà 85 o 
120 !, en funció 
de la proposta 
que trieu.

PER OBRIR BOCA
Amb la col·laboració de 

ELS PAGESOS D’ABANS

Com era la gent al 1900? Sant Cugat del Vallès és un dels 

municipis que més han canviat durant el segle XX, però 

treballa per mantenir i donar a conèixer la seva història 

amb una activitat que, de manera lúdica, us convida a 

rememorar el passat agrícola de la vila. 

Amb una gimcana que tindrà com a punt de sortida el 

Celler Modernista de la població, els participants recor-

reran diversos punts del municipi i aprendran com era la 

vida dels pagesos de Sant Cugat a principis del segle XX. 

La proposta forma part de les jornades La Vinya i el Vi a 

Collserola i del programa Dissabtes Familiars als Museus.

UNA GIMCANA  
AL PASSAT

Ser un bon pagès
El 13 d’agost, al Celler Modernista de Sant Cugat del Vallès. 
www.santcugat.cat.

   INFO +++

KM 0
L’activitat vol aju-
dar a promoure el 
consum de produc-
tes de proximitat.

DISSABTE 13
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PER OBRIR BOCA

TOSSA DE MAR

L’origen del cim i tomba es troba molt arrelat a la tradició 
marinera de Tossa de Mar. Abans, quan anar a pescar a 

patates, cebes, alls, tomates i pebrots, així com oli i espè-
-

tradicional, que, al setembre, podreu degustar als restau-
rants del col·lectiu de la Cuina Tradicional Tossenca, que 

LA RECEPTA  
DELS PESCADORS

La Cuina del Cim i Tomba
Tot el mes, a disset restaurants de Tossa de Mar (Selva).  
www.infotossa.com.

   INFO +++

13a EDICIÓ
Ja fa tretze anys 
que Tossa de Mar 
recupera, cada 
setembre, el seu 
plat mariner.

TOT EL MES

LES MILLORS IDEES PER  
MENJAR!TE EL SETEMBRE!

PICA!PICA

Bellavista del  
Jardín del Norte
Enric Granados, 86. 
Barcelona.  
Tel. 93 856 29 49.  
www.bellavista.

   INFO +++

agenda

9 i 10  
FESTA DE  
LA VEREMA
Cubelles celebra la verema a la 
plaça del Mercat, amb tota mena 
d’activitats relacionades amb el 
món de la pagesia i el vi: cursa de 
tonells, mostra d’oficis de la vinya, 
trepitjada de raïm i molt més. 
Cubelles (Garraf).  
www.cubelles.cat.

DISSABTE 17 
FIRA 
GASTRONÒMICA
Després de l’èxit de la primera 
edició, el Geoparc de Manresa 
acollirà, enguany, una nova 
edició de la Fira Gastronòmica, 
on podreu degustar els millors 
productes del territori.
Manresa (Bages). 
www.geoparc.cat.

DIUMENGE 18 
FIRA DE L’AMETLLA
Al setembre podreu comprar  
i descobrir els productes que es 
fan amb aquesta fruita seca.
Vilagrassa (Urgell).  
www.vilagrassa.cat.

-

imaginat com un poble gastronòmic que vol ser una 

OBERT TOT EL DIA

d’esmorzars, vermuts, dinars, sopars i copes, amb la 
cuina oberta tot el dia. La carta inclou alguns dels 

PER TASTAR!HI LA 
MILANESA DE MESSI
LA CARTA DE BELLAVISTA DEL JARDÍN DEL NORTE ÉS TAN 
ENORME i DIVERSA COM L’ESPAI D’AQUEST RESTAURANT.

POBLE GASTRONÒMIC

D’ARREU 
La carta del 
restaurant 
ofereix plats 
d’arreu del món, 
com els baos, 
uns entrepans 
típics d’Àsia.

Amb la col·laboració de 
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PER FER BOCA

LLORET DE MAR

Durant el mes d’octubre, diversos restaurants de Llo-

ret de Mar acullen les XIV Jornades Gastronòmiques 

de la Cuina del Peix de l’Art, les jornades del peix i el 

marisc que posen en relleu el passat mariner d’aques-

ta localitat selvatana. Mentre durin les jornades, els 

restaurants de la població ofereixen menús especials 

amb el peix com a protagonista. La iniciativa, que 

també recupera una tècnica de pesca ancestral que 

gairebé ha quedat oblidada, està organitzada per 

l’Associació de Bars i Restaurants de Lloret, el Gremi 

d’Hostaleria de Lloret i Lloret Turisme.

RECUPERANT  
LES TRADICIONS

La Cuina del Peix de l’Art
Tot el mes, als restaurants de Lloret de Mar (Selva).   
www.lloretdemar.com.

   INFO +++

DE PESCA
Amb la tirada a 
l’art, els pescadors 
posen en pràctica 
una tradició gairebé 
oblidada i ancestral.

TOT EL MES

LES MILLORS IDEES PER  
MENJAR!TE L’OCTUBRE!

PICA!PICA

Pepa Tomate
Mandri, 58. Barcelona.  
Tel. 93 254 17 97.  
www.pepatomate.com.

   INFO +++

agenda

TOT EL MES  
JORNADES DE LA 
POMA A LA CUINA
Al voltant de Torroella de Montgrí 
es conreen algunes de les  
millors pomes del país. Si voleu 
tastar-les, els restaurants del 
municipi en cuinaran tot el mes. 
Torroella de Montgrí  
(Baix Empordà). www.
torroella-estartit.com.

TOT EL MES 
JORNADES DEL 
SUQUET DE PEIX
El plat mariner més conegut  
de Catalunya és el protagonista 
d’unes jornades gastronòmiques 
a Roses, a l’octubre, amb la 
participació de diversos 
restaurants del municipi.
Roses (Alt Empordà). 
www.visit.roses.cat.

FINS AL 16 
JORNADES  
DE L’ARROSSEJAT
Per escalfar motors per a la 
32a Diada de l’Arrossejat i 
del Peix de Llotja, l’Ametlla de 
Mar organitza, des del 30 
de setembre, unes jornades 
gastronòmiques dedicades a 
aquest plat mariner. Tothom 
qui ho vulgui podrà gaudir d’un 
bon rossejat i de plats de peix 
de llotja pensats especialment 
per a l’ocasió.
Ametlla de Mar (Baix Ebre). 
www.ametllamar.cat.

Cuina barcelonina, mediterrània, creada amb ingre-

dients de proximitat, que dóna lloc a la creació de 

tapes atrevides, divertides i desenfadades. La pro-

posta del Pepa Tomate no és desconeguda pels bar-

celonins, que ja fa temps que en gaudeixen al barri 

de Gràcia. Ara la coneixerà més gent, perquè els 

xefs Quim i Manel Marquès i el sommelier Nacho 

Prats han decidit instal·lar-se, també, a la Bonanova. 

L’ART DE LA SENZILLESA
Entre els plats que no us podeu perdre hi ha les cro-

quetes amb bolets, el pop a la Pepeta, el caneló de 

bacallà i el tataki d’ànec. Són propostes que conver-

teixen la cuina senzilla en tot un art gastronòmic.

UN PEU A GRÀCIA  
i UN A LA BONANOVA
QUIM i MANEL MARQUÈS i NACHO PRATS OBREN EL SEGON 
PEPA TOMATE DE BARCELONA, AL CARRER DE MANDRI.

NOVA OBERTURA

D’AQUÍ 
La proposta del 
Pepa Tomate  
es basa en l’ús 
d’ingredients 
mediterranis i  
de proximitat.

Amb la col·laboració de 
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CAÇA i BOLETS 
A TERRASSA

Tardor de Caça i Bolets
Se celebra al novembre, a diversos llocs de Terrassa (Vallès 
Occidental). www.terrassa.cat.

   INFO +++

TOT EN UN
La iniciativa 
agrupa les diverses 
activitats gastronò-
miques tardoren-
ques de Terrassa .

DEL 4 AL 27

LES MILLORS IDEES PER  
MENJAR!TE EL NOVEMBRE!

PICA!PICA

The Market Perú
Gran de Gràcia, 7. 
Barcelona. 
Tel. 93 186 42 00.  
www.themarketperu.es.

   INFO +++

!"#$%!

5 i 6  
FIRA DE TARDOR
Arbúcies s’omple de bolets, 
aromes de tardor i activitats  
per als amants de la gastronomia 
amb una fira que ens proposa 
descobrir aquest vessant del 
Montseny amb els bolets i les 
castanyes com a protagonistes. 
Arbúcies (Selva).  
www.arbucies.cat. 

DES DEL 14 
JORNADES  
DELS CÍTRICS
El producte estrella dels camps 
d’Alcanar és el protagonista de 
les jornades gastronòmiques 
que se celebren des del 14 de 
novembre en aquest municipi 
del sud del país.
Alcanar (Montsià). 
www.alcanarturisme.com.

DEL 18 AL 20 
JORNADES  
DEL BOLET
Cassà de la Selva dedica  
un cap de setmana cada  
mes a celebrar unes jornades 
gastronòmiques centrades  
en algun dels productes més 
tradicionals de la vila.  
Al novembre arriba el torn dels 
bolets, i podreu fer-ne tastos  
al mercat municipal i als 
diversos establiments  
adherits a les jornades.
Cassà de la Selva (Gironès). 
www.cassa.cat.

O*/PM#Q"8'.#E.#-1#%-.H'5."+1-#&-#1"#/0*5"#&I05#&-1.#
%-.$"0%"5$.#H-%0"5.#8E.#/'5.'1*&"$.#&-#1"#/"H*$"1#/"K
$"1"5"=#3A#1105M#&I"/'8'&"%K.-A#"/"+"#&-#&'5"%#05#L*%#
"#1"#/"%$"A#%-5'@"5$K1"#"8+#1"#*5/'%H'%"/*:#&-#&'$R-#
H%'H'.$-.#5'@-.#*#05#8-5B#&-#&-L0.$"/*:A#.-5.-#%-K
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EL MÉS NOU DEL PERÚ 
ES TASTA A GRÀCIA
THE MARKET PERÚ RENOVA L’OFERTA PER CREAR UNA 
EXPERIÈNCIA GASTRONÒMICA ÚNICA A BARCELONA.

NOVA CARTA

FUSIÓ 
La nova carta 
combina plats 
tradicionals del 
Perú amb la 
cuina nikkei,  
que hi incorpora 
plats japonesos.

Amb la col·laboració de 

PER FER BOCA
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MOSTRA

Per vint-i-dosè any consecutiu, el Consell Comarcal 
de les Garrigues, juntament amb deu restaurants de 
la comarca, organitza la Mostra Gastronòmica de les 
Garrigues per promoure i donar a conèixer la cuina 
d’aquesta zona, que es caracteritza pel sabor que 
l’oli d’oliva verge extra dóna als plats.

-
bre, podreu gaudir dels plats cuinats pels restauradors 
que participen en la mostra, i que inclouen preparaci-
ons tan tradicionals com la cassola de tros, la coca de 
recapte i les orelletes, entre d’altres.

EL BO i MILLOR DE 
LES GARRIGUES

Mostra Gastronòmica de les Garrigues
Se celebra !ns al 18 de desembre i hi participen diversos 
restaurants de la comarca. www.ccgarrigues.com.

   INFO +++

CITA
Ja fa vint-i-dos anys 
que la mostra és 
una cita ineludible 
per als amants de 
la cuina lleidatana.

FINS AL 18

LES MILLORS IDEES PER  
MENJAR!TE EL DESEMBRE!

PICA!PICA

Marea Alta
Av. de les Drassanes, 6"8. 
Edi!ci Colón. Barcelona. 
Tel. 93 631 35 90.  
www.restaurantemarea-
alta.com.

   INFO +++

agenda

DIJOUS 1  
CUINA VIATGERA
El cicle Cuina Viatgera, que 
organitza el CUINA, dedica la 
sessió del mes de desembre  
al pebre i altres espècies.  
La xerrada es fa a les 19 h  
a l’espai El 300 del Born, de 
Barcelona, és gratuïta i no cal 
inscripció prèvia. Barcelona. 
www.cuina.cat. 

DIUMENGE 4 
FESTA DE L’OLI NOU 
Per donar la benvinguda  
al primer oli d’oliva,  
la Cooperativa Sant Fortunat 
organitza, a Castelldans,  
una fira en honor d’un dels 
productes més característics 
de la dieta mediterrània.  
Castelldans (Garrigues). 
http://castelldans.ddl.net.

DEL 3 AL 6 
MERCAT MEDIEVAL
El Mercat Medieval de Vic s’ha 
convertit en una de les cites 
més esperades del calendari. 
Quan el fred es fa notar  
i les boires es resisteixen a 
abandonar la plana, és el millor 
moment per visitar aquesta fira, 
on podreu trobar productes  
de tota mena, artesans i 
agroalimentaris, i gaudir d’unes 
jornades que rememoren el 
passat medieval de la capital 
osonenca. Vic (Osona). 
www.vic!res.cat.

de Barcelona s’han convertit en un nou punt de pe-
legrinatge per als amants del peix fresc i els còctels. 
Sempre i quan no tinguin por de les altures, és clar! 
L’empresari restaurador Enrique Valentí hi acaba 
d’obrir Marea Alta, on fa una proposta culinària sin-
gular dedicada exclusivament a la cuina del peix. 

El projecte consisteix en tres plantes de restaura-

Marea Alta; la planta 23, on hi ha la cocteleria Marea 
Baja, i la planta 25, on es troben les cuines i els equi-
paments. Els establiments tenen una vista panoràmi-
ca de la ciutat de Barcelona de 360 graus i el restau-
rant simula l’interior d’un vaixell.

COM EL PEIX A 
L’AIGUA A 110 METRES
LA NOVA PROPOSTA MARINERA D’ENRIQUE VALENTÍ  
OCUPA TRES PLANTES DE L’EDIFICI COLÓN DE BARCELONA.

ÀPAT AMB VISTES

ATREVIT 
Enrique Valentí 
s’atreveix amb 
un altre espai  
de restauració 
monotemàtic  
en un dels 
edi!cis més alts 
de Barcelona.

Amb la col·laboració de 

PER FER BOCA

 
 

Durant 7 mesos (juny-desembre 2017), la secció "Viure i Veure" de la 

revista Descobrir (números del 220 al 226) va incloure una selecció 

d'activitats gastronòmiques del CREG realitzades arreu de Catalunya, així 

com la inserció del logotip Creg'16. 

 

• El bon arrossejat de Calafell. Quinzena Gastronòmic de l'Arrossejat. 

• Llagostins d'Alcanar. Jornades Gastronòmiques del Llagostí. 

• Tastant els vins de la DO Alella. El Masnou, terra de mar. 

• Un brindis per la bona música a Roses. Festival Sons del Món. 

• Quin gust té el parc agrari? Sabors de l'Horta del Baix Llobregat. 

• Tomàquets del Maresme. Jornades del Tomàquet. 

• Festejant la verema d'Alella. 42a Festa de la Verema d'Alella. 
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• La gamba i el gall, ben junts al plat. Turisme de Vilafranca del 

Penedès. 

• Palamós gastronòmic.  

• Aromes de clementina. Fira de la Clementina (Bítem, Tortosa) 

• El gust de la millor ratafia. Festa de la verema (Santa Coloma de 

Farners). 

• El Priorat tasta el vi nou. Festa del Vi Novell (El Masroig). 

• Fira del Gall de Vilafranca.  

• Torna el menú del xató a Sitges. 

 

 

MÓN DESCOBRIR  VIURE I VEURE

24     

 JORNADES

5 | LLAGOSTINS  
D’ALCANAR

El municipi 
d’Alcanar 
ofereix 

nombrosos atractius al turista, 
també en l’àmbit gastronòmic. 
Per damunt de tots els seus 
deliciosos productes destaca 
el famós llagostí i el boníssim 
suquet de peix que se’n fa, 
tan característic de les Cases 
d’Alcanar, que es pot assaborir 
en qualsevol dels restaurants 
locals. Per divulgar les bondats 
d’aquest producte de la mar, 
se celebren cada mes de juny 
les Jornades Gastronòmiques 
del Llagostí. Els restaurants 
participants oferiran combina-
cions de mar i muntanya amb 
els llagostins com a protagonis-
tes dels plats. Hi participaran 
una dotzena de restaurants 
d’Alcanar, les Cases d’Alcanar  
i Alcanar-Platja. Tots ells han 
dissenyat menús especials 
amb receptes basades en la 
tradició local, menús que 
s’oferiran a uns preus que van 
dels 28 als 35 euros. 

Oficina de Turisme d’Alcanar  
 977 73 76 39 

 www.alcanarturisme.com

Quan arribeu 
a Calafell i demaneu 
un bon arrossejat, 

us emportareu una sorpresa, perquè 
aquest plat, en realitat, en són dos: 
uns fideus rossejats i un rap amb 
patates, tot plegat cuinat a la manera 
tradicional marinera. Es tracta d’un 
plat que té uns orígens molt humils, 
quan els pescadors i pagesos 
s’intercanviaven patates i rap, quan 
aquest peix no era tan apreciat com 
ara. Però amb els anys s’ha valorat i, 
durant la Quinzena Gastronòmica 
de l’Arrossejat, el podreu assaborir 
com a protagonista del menú 
a diversos restaurants de Calafell. 

Menús en 14 restaurants
Com a tret de sortida de la trenta- 
dosena edició de l’Arrossejat Popular 
de Calafell, es durà a terme la 5a 
Quinzena Gastronòmica de l’Arrosse-
jat del 4 al 19 de juny. El Patronat 
Municipal de Turisme aposta una 
vegada més per aquesta iniciativa, 
que vol atreure visitants tot poten- 
ciant la cuina marinera calafellenca, 

que constitueix l’eix fonamental de la 
seva gastronomia. Durant aquests 
quinze dies, catorze dels millors 
restaurants de Calafell oferiran uns 
menús en què el plat principal serà 
l’arrossejat: L’Àncora, La Barca de Ca 
l’Ardet, Masia de la Platja, Mediter- 
rani, Vell Papiol, Ristorante Giorgio 
Serafini, La Bodegueta del Pa Torrat, 
A Can Pilis, El Bot, Eusebio, 
L’Espineta, Las Brasas, Maite Etxea  
i l’Hotel Allotjament Antiga.

Com es cuina el plat?
L’arrossejat es fa en una cassola  
amb oli ben calent, a la qual s’afegeix 
una picada i una mica de brou de peix. 
S’hi incorporen les patates i, més 
tard, el peix de roca i el rap. Per altra 
banda, s’escalfa oli i s’hi afegeixen 
els fideus (o l’arròs), que es dauraran 
a foc lent, remenant-los fins que 
quedin torrats. S’hi afegeix el brou 
i es deixa a foc mig fins que els fideus 
(o l’arròs) estiguin cuits i secs. 

Oficina de Turisme de Calafell  
 977 69 91 41 |  turisme.calafell.cat

SABORS AMB ARREL

4 | El bon arrossejat de Calafell

Del 4 al  
19 de juny

26 de maig  
al 26 de juny
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Què tenen en comú Noa, Rosario  
i Manel? Els tres són noms propis, 
però també són grans artistes que 

participaran aquest estiu al festival Sons del Món  
de Roses. Amb la voluntat d’esdevenir el festival 
de música i vi més important del país, Roses aposta 
pels músics de primer nivell. Noa hi protagonitzarà  
el seu únic concert de l’estiu a Catalunya; Sopa 
de Cabra hi faran una de les seves dues úniques 
actuacions a les comarques gironines i els Manel 
presentaran oficialment a l’Alt Empordà el seu disc 
Jo competeixo. Els espais que acullen els concerts 
són privilegiats: la Ciutadella de Roses, la plaça de  
la Basílica de Castelló o els canals d’Empuriabrava.

Experts sommeliers com Ferran Centelles, 
d’El Bulli, o Rafel Sabadí, millor sommelier del 2010, 
crearan maridatges de cadascun dels artistes 
programats amb un vi de la Ruta del Vi DO Empordà.
Sota el nom de Música entre Vinyes, enguany s’han 
programat cinc concerts amb sopar en cellers de 
l’Empordà: al celler Vinya dels Aspres hi actuarà 
Sanjosex; al celler La Vinyeta, ho farà Joana Serrat; 
al celler Mas Vida, Marc Parrot; al celler d’en Guilla 
hi actuarà Cris Juanico, i al celler Masia Serra, la 
cantant Sara Pi. Una altra de les activitats estrella 
serà la Soirée Vi and Music, que permetrà tastar  
tots els vins maridats, mentre Elena Gadel versiona 
cançons dels artistes programats. 

Festival Sons del Món.  www.sonsdelmon.cat

Masies, cases modernistes, 
cellers, esglésies, places... La ruta 
El Masnou, terra de mar, el 24 de 

juliol, divulga la riquesa arquitectònica i artística 
d’aquesta vila del Maresme. L’itinerari arrenca a la 
plaça de l’Església de Sant Pere, al voltant de la qual 
es va formar el nucli originari del Masnou. A la Casa 
del Marquès es podrà gaudir d’un tast de vins de DO 
Alella. La visita és gratuïta i es fa el quart diumenge 
de cada mes a les 11 h. Cal inscripció prèvia.

Descobrint negres i rosats a l’Enotast
El 2 de juliol, a les 21 h, l’Ajuntament d’Alella organit-
za una Festa de fi de curs en el marc del programa 
Enotast. Es tracta d’un tast de Merlot Negre 2013 
(Can Roda) i Orígens Rosat 2014, acompanyat 
d’una barbacoa estiuenca. Es farà a l’Oficina de 
Turisme, val 7 euros i no cal inscripció prèvia. Durant 
aquest sopar amb vins, els més petits podran assistir 
al Mostast infantil. Tastaran el most i faran una 
manualitat amb elements relacionats amb la vinya. 
Jugaran a diferenciar varietats de raïm. Un taller 
adreçat a infants de 3 a 12 anys (3 euros). 

Casa de Cultura del Masnou.  93 557 18 34
Aj. d’Alella.  93 555 46 50 |  www.alella.cat

FESTIVAL

28 | Un brindis per la 
bona música a Roses

VISITA I TALLER

27 | Tastant els vins 
de la DO Alella

Del 2 al  
29 de juliol

2 i 24  
de juliol
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El Maresme és una de les grans hortes del país, 
com ho demostren les dotzenes de jornades 
gastronòmiques que s’hi fan cada any. Quan arriba 

la calor, els protagonistes són els tomàquets, que malgrat que  
es poden trobar tot l’any, al Maresme, durant l’estiu, es tornen 
exquisits. N’hi ha un gran nombre de varietats; entre les més 
apreciades hi ha el tomàquet de pometa i el de Montserrat. El to- 
màquet de pometa és una varietat de tomàquet d’amanir sense 
gens d’acidesa. El de Montserrat es caracteritza per ser força buit 
per dins, amb poca polpa i color rosat, però el seu gust dolcet, 
gens àcid i molt refrescant fa que sigui el tomàquet més apreciat 
per menjar amanit. Però se’n poden fer mil receptes: carpaccios, 
confitures, sopes fredes, gaspatxos, tàrtars, milfulls...

Des de mitjan juliol i fins a la darreria del mes d’agost, diversos 
municipis del Maresme us ofereixen la possibilitat de descobrir 
un dels productes de l’horta més bons amb les Jornades del 
Tomàquet. En aquestes jornades gastronòmiques hi participen 
bars i restaurants d’Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, 
Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes d’Estrac, Canet de Mar, Mataró, 
Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, 
Sant Vicens de Montalt i Vilassar de dalt, que han preparat 
un ampli ventall de plats amb aquest producte de temporada 
com a protagonista. Per acompanyar els plats, cal escollir un dels 
bons vins de la DO Alella. Molts dels restaurants que participen 
en les jornades han assolit el distintiu Productes de la Terra 
del Maresme pel seu compromís amb la cuina de proximitat. 

Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme  
 93 741 11 61 |  www.costadebarcelonamaresme.cat

22 de juliol  
al 30 d’agost

SABORS AMB ARREL

22 | Tomàquets del Maresme

JORNADES

21 | QUIN GUST TÉ 
EL PARC AGRARI?    
Quins restaurants del Baix Llobregat 
cuinen amb producte fresc del Parc 
Agrari? Un any més, diversos restaura-
dors de la comarca tornen a protago-
nitzar la campanya Sabors de l’Horta 
del Baix Llobregat, una iniciativa 
gastronòmica que promou el consum 
de productes locals i de proximitat.  
La temporada anterior ja formaven 
part del projecte trenta-tres restau-
rants, i enguany ja són quaranta-dos 
els establiments que opten per les 
propostes culinàries elaborades 
a partir dels productes cultivats 
a l’horta del Llobregat. Aquests 
productes disposen de l’etiqueta 
‘Fresc del Parc Agrari’, distintiu 
que en certifica la frescor, proximitat, 
qualitat i temporalitat. 

La iniciativa Sabors de l’Horta és 
una bona oportunitat per conèixer  
la qualitat gastronòmica que s’amaga 
rere les cuines del Baix Llobregat.  
A l’edició d’enguany, als productes 
com la Carxofa Prat s’hi afegeixen les 
cireres del Baix, els calçots i una llarga 
llista de fruites i verdures cultivades  
a la zona. S’ha editat un fulletó-guia  
i s’ha creat un web (productefresc.cat) 
perquè qualsevol persona interessada 
pugui saber com gaudir i trobar els 
restaurants que cuinen un producte. 

Sabors de l’Horta del Baix Llobregat  
 93 685 24 00 

 www.productefresc.cat
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SABORS AMB ARREL

21 | LA GAMBA  
I EL GALL, BEN 
JUNTS AL PLAT

Una iniciativa 
gastronòmica 
impulsada pels 

ajuntaments de Vilanova i la 
Geltrú i Vilafranca del Penedès 
aposta aquest estiu per divulgar 
dues exquisideses de la zona: 
la gamba vilanovina i el gall 
negre del Penedès. Del 22 d’agost 
a l’11 de setembre, els vuit 
restaurants del grup Vilafranca 
Ve de Gust serviran aquest plat 
elaborat especialment amb  
dos grans protagonistes de la 
gastronomia penedesenca. 

Amb una carn fina, molt 
apreciada, rica en proteïna 
i molt baixa en greixos, el gall 
negre del Penedès fou identifi-
cat com a raça a la primeria del 
segle passat i es va començar  
a recuperar a partir del 1980. 
Recentment, ha obtingut la 
denominació d’Indicació 
Geogràfica Protegida (IGP) 
per part de la UE. El gall s’uneix 
a la gamba vermella de Vila- 
nova, tan saborosa i rica en 
proteïnes, minerals i vitamines. 

Aquesta iniciativa gastro-
nòmica s’inclou en el marc 
de Catalunya Regió Europea 
de la Gastronomia. 

Turisme de Vilafranca  
del Penedès.  93 818 12 54 

 www.turismevilafranca.com/ca

L’actriu Anna Sahun, 
la maquiavèl·lica 
Lídia Almeda de La 

Riera, serà la pregonera de la 42a 
Festa de la Verema d’Alella. Els vins 
són l’element principal d’aquesta 
celebració, que permet als visitants 
tastar-los i conèixer com s’elaboren. 
Hi ha moltes oportunitats per fer-ho:  
la Mostra Gastronòmica, la ruta 
Tapes+Vins, les visites guiades a vuit 
cellers de la DO o la presentació 
de vins programada per al dissabte  
10 de setembre a les 18 h a Can 
Lleonart. La festa és també una 
oportunitat per aprofundir en les 
particularitats del vi de la DO Alella, 
assistint a les classes magistrals que 
impartiran els sommeliers Joan Lluís 
Gómez, Rosa Vila i Joan Gómez 
Pallarès (12, 13 i 14 de setembre). 
També us podreu aproximar a la tra- 
dició amb la trepitjada familiar de raïm 
o amb la verema nocturna, el 10 i 17 
de setembre, respectivament. 

La Festa de la Verema té altres 
ingredients importants: el correfoc 
dels Diables del Vi d’Alella, els balls 

amb orquestra, les havaneres amb 
el grup Port Bo, la ballada de sarda- 
nes amb La Principal de Llobregat, 
la despertada amb els Trabucaires 
del Vi d’Alella, la botifarrada popular, 
la trobada de gegants i les activitats 
infantils. Tampoc no hi faltarà la Fira 
d’Artesans, amb una cinquantena de 
parades a la rambla d’Àngel Guimerà 
i la plaça dels Germans Lleonart.

Maridatges estiuencs
Enguany s’avança la venda de tiquets 
de la Mostra Gastronòmica: es poden 
adquirir a partir del 31 d’agost a l’Ofi- 
cina de Turisme, moment en què 
també s’obren les inscripcions 
a les altres activitats del programa.  

Durant els tres dies de la Mostra 
es podran tastar diversos plats 
elaborats per a l’ocasió per una 
vintena de restaurants del Maresme, 
el Vallès Oriental i Barcelona, 
maridats amb els vins i caves de vuit 
cellers de la DO Alella. 

Oficina de Turisme d’Alella.  93 
555 46 50 |  www.alella.cat/turisme

FESTIVAL

20 | Festejant la verema d’Alella

Del 9 a l’11 
de setembre

Fins a l’11 
de setembre
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JORNADA GASTRONÒMICA

27 | AROMES  
DE CLEMENTINA

De l’encreua-
ment natural 
d’un taronger  

i un mandariner va néixer 
el clementiner, que dóna una 
fruita agredolça. Per donar-la 
a conèixer, del 14 al 16 d’octu-
bre el poble de Bítem (a prop 
de Tortosa) celebra la Fira 
de la Clementina, que enguany 
arriba a la novena edició i on  
els visitants podran recórrer 
multitud de parades d’aquest 
fruit i d’altres cítrics, ubicades 
al recinte de festes de Bítem. 
Durant els tres dies de la fira, 
es faran degustacions i demos- 
tracions gastronòmiques amb 
aquesta fruita com a protago-
nista. Les clementines són més 
fàcils de pelar que les manda- 
rines i les taronges, gairebé no 
tenen pinyols i són ideals per 
recuperar els minerals perduts 
després de les activitats físiques. 

Com a activitat complemen-
tària, destaca la Festa dels Tres 
Tombs, el diumenge al matí. 
Carros i cavalls faran tres voltes 
pels carrers de Bítem, en un 
homenatge als pagesos i agri- 
cultors de l’Ebre. 

EMD de Bítem.  977 59 65 09 
 www.bitem.altanet.org

El peix, la gamba,  
les barquetes, 
les tapes, els arros- 

sos… Aquest octubre, deixeu-vos 
seduir per la gastronomia de Pala- 
mós. Un any més aquesta vila 
empordanesa es prepara per acollir 
les jornades Palamós Gastronòmic, 
que enguany arriben a la cinquena 
edició. Un cop tancada la temporada 
estiuenca, la vila ofereix la possi-
bilitat de conèixer un dels seus 
principals atractius, la cuina 
marinera, omplint-se d’activitats 
gastronòmiques de tot tipus. 
 
Menús a preus especials
El Palamós Gastronòmic començarà 
amb la Mostra Gastronòmica, que té 
lloc el dissabte 1 d’octubre al migdia. 
A partir d’aquest dia, els restaurants  
i tavernes del municipi s’esforçaran 
per fer lluir més que mai el peix 
de la llotja de Palamós en les seves 
receptes, oferint durant tot el mes 
deliciosos menús gastronòmics
en els quals el producte central 
és el peix i el marisc d’aquest litoral. 

Els menús es podran demanar tant 
al migdia com al vespre. Així mateix, 
bars i tavernes ens conviden a de- 
gustar tapes de creació exclusiva 
de cada esdeveniment, de les quals 
s’escollirà la millor dins el concurs 
Tapa Estrella.

A més d’assaborir totes aquestes 
propostes gastronòmiques, durant 
aquests dies s’organitzen una gran 
varietat d’activitats entorn el món  
de la cuina: maridatges amb vi  
o cervesa, cuina marinera en directe, 
tallers de cuina per a adults i per  
a famílies, classes magistrals de 
cuina, visites als cellers amb tast 
de vins i moltes altres propostes. 
Podeu consultar el programa sencer 
al web www.palamosgastronomic.cat 
o demanar-lo en format paper a les 
oficines d’informació del passeig 
del Mar i del Museu de la Pesca. 

Oficina de turisme de Palamós  
s Pg. del Mar, s/n |  972 60 05 50 

 www.visitpalamos.cat 
 www.palamosgastronomic.cat

SABORS AMB ARREL

26 | Palamós gastronòmic

1 al 31  
d’octubre
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d’octubre

   

MÓN DESCOBRIR  VIURE I VEURE

24     

JORNADA

5 | EL PRIORAT 
TASTA EL VI NOU 

L’arribada del vi 
novell és un 
moment que tot 

amant del vi espera impacient. 
És per això que el Celler Mas- 
roig organitza cada any la Festa 
del Vi Novell, durant la qual 
es presenta el primer vi de l’any. 
A partir de les 11 h, a la plaça 
del Celler, s’espinjolarà la bóta 
i s’encetarà el primer vi de la 
temporada, un vi de maceració 
carbònica amb cupatge de gar- 
natxa i carinyena, tot envoltat 
d’un ambient festiu. El vi novell 
és descrit aquí com un vi “ban- 
darra i popular”, molt afruitat, 
adient per a dies de gresca, 
però també arrelat a la tradició. 
En aquesta edició, el vi novell 
serà apadrinat per Lluís Mar- 
quina (periodista especialitzat 
en tecnologia i presentador 
de TV3). A l’esdeveniment, obert  
a tothom, tmbé es podrà gaudir 
de l’actuació dels grups Folka-
tres Ball Folk i Morena Tradipat-
xanga per amenitzar la vetllada. 
Una experiència d’allò més 
engrescadora durant la qual, 
a més d’assaborir un bon vi, 
podreu gaudir dels paisatges 
de tardor del Priorat. 

Celler Masroig 
s Pg de l’Arbre. 3. El Masroig 
 977 82 50 26 |  cellermasroig.com

A Santa Coloma 
de Farners estan 
d’aniversari. 

La seva popular Festa de la Verema 
fa 35 anys aquest novembre, i ho 
celebren amb l’edició d’un llibre de  
la il·lustradora Pilarín Bayés que en 
parla: La petita festa de la ratafia, 
que es presentarà la tarda del diven- 
dres 11. Després del sopar popular 
i del lliurament de premis a les millors 
ratafies, actuarà el ratafiari d’honor, 
Toni Albà. També es projectarà 
un vídeo d’homenatge i s’inaugurarà 
una exposició commemorativa 
dels ratafiaires més coneguts, 
com Francesc Rusquella, qui deixà 
la recepta de ratafia més antiga 
que es coneix a Catalunya i de qui 
se celebren els 150 anys de la mort.

Un taller per elaborar-la 
Durant tot el dissabte hi haurà 
activitats com ara demostracions 
de cuina amb ratafia, una ruta guiada 
per Santa Coloma de Farners, una 
xerrada de fra Valentí de Manresa  
i un taller de ratafia. En aquest taller 
matinal us parlaran de quines herbes 

són les millors per fer aquesta 
beguda, quines propietats tenen 
i tots els detalls del procés d’elabo- 
ració. També us explicaran la vincu- 
lació de la vila amb la ratafia.

No podreu marxar d’aquesta fira 
sense tastar alguns dels millors 
licors d’herbes del país. A l’espai 
Ratafiàrium hi haurà parades de 
menjar i beure, i un espai remeier en 
el qual veureu com s’elaboren remeis 
naturals amb herbes i plantes medi- 
cinals. Al nucli antic de Santa Colo- 
ma de Farners també hi trobareu 
una fira de productes d’artesania 
i potser topareu amb els gegants 
de la vila i, de nit, amb el correfoc. 
Diumenge, a les 10.30 h, podreu 
assistir a l’espectacle de ciència 
de Dani Jiménez, a una xerrada 
del meteoròleg Francesc Mauri 
i a una conferència del xef i gas- 
trònom Pep Nogué. Els màxims 
experts en licors i aiguardents 
es trobaran al Congrés de Ratafia. 

Ajuntament de Sant Coloma  
de Farners.  972 84 08 08 

 www.scf.cat

SABORS AMB ARREL

4 | El gust de la millor ratafia
11 al 13  
de novembre

12 de  
novembre
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JORNADES GASTRONÒMIQUES

5 | TORNA 
EL MENÚ DEL 
XATÓ A SITGES 

Des del mes de 
novembre i fins  
a la primeria 

d’abril, a Sitges s’hi pot assaborir 
el Menú del Xató, pensat per 
difondre l’oferta gastronòmica 
més tradicional de la ciutat i, 
alhora, atreure visitants cap 
al patrimoni local. De dilluns 
a divendres, divuit restaurants 
ofereixen un primer plat de xató 
(l’amanida d’escarola i bacallà 
amb salsa de fruits secs i nyora 
tan característica del Garraf i el 
Penedès), un segon plat a elecció 
de cada establiment i, per pos- 
tres, taronja caramel·litzada 
amb Malvasia, dolços de la casa  
i una copa de la típica Malvasia 
sitgetana. A més, per arrodonir 
l’escapada, es pot obtenir una 
entrada gratuïta al Museu Cau 
Ferrat, al Museu de Maricel i a la 
Fundació Stämpfli presentant 
el tiquet del restaurant on s’ha 
consumit el Menú del Xató. 

Oficina de Turisme de Sitges 
s Pl. Eduard Maristany, 2. Sitges 
 93 894 42 51 |  www.sitgestur.cat

Una de les fires 
més antigues del 
país dedicades  

a l’aviram és la Fira del Gall de 
Vilafranca: arriba a la 352 edició! 
Ànecs, capons, pollastres, oques  
i galls dindis són els protagonistes 
d’un mercat que, com és habitual 
en els darrers anys, es farà al parc 
de Sant Julià. Malgrat ser hereu 
d’una llarguíssima tradició medieval, 
aquest mercat va estar a punt de 
desaparèixer a la dècada dels anys 
seixanta, quan les races autòctones, 
el gall i l’ànec mut del Penedès, 
van quedar gairebé extingides. 

Cita imprescindible al Penedès
A mitjan anys vuitanta va renéixer 
fins a esdevenir una de les cites més 
concorregudes del Nadal penede-
senc. I no solament per a aquells 
que aprecien el gall negre del Pene- 
dès, una raça autòctona que es va 
recuperar fa gairebé trenta anys; 
també per a tots els que volen gaudir 
de la cuina de l’aviram, descobrir 
l’excel·lència dels vins de la  
DO Penedès a l’espai de tast, 

o, simplement, treure el nas a la 
mostra d’artesania, brocanters 
i pintura. L’oferta es completa amb 
una mostra gastronòmica de cuina 
del gall. Així, la Fira del Gall és l’única 
del país que inclou des de la criança 
del gall fins a la matança i la degus- 
tació. Un ampli ventall d’activitats 
promouen els productes de la zona, 
des de tallers infantils i exposicions 
fins a espectacles, cercaviles 
i un campionat i concurs 
de races autòctones.

A la Mostra de Cuina d’Aviram, 
s’hi poden tastar una vintena 
de plats, vuit dels quals elaborats 
amb Gall Negre del Penedès. 
Els més menuts podran gaudir també 
del trenet de la fira. I també se cele- 
braran la Mostra de Bestiari de Ploma  
i la fira de Santa Llúcia amb els clàs- 
sics productes de Nadal. Avui podem 
dir que la Fira del Gall és una de les 
activitats amb més ressò de la capital 
de l’Alt Penedès i, també, una de les 
més multitudinàries. 

Turisme de Vilafranca del Penedès 
 93 818 12 54 |  turismevilafranca.com

SABORS AMB ARREL

4 | Fira del Gall de Vilafranca
17 al 18  
de desembre

Fins al 3  
d’abril

 

 
Finalment, es va vincular el logotip del Creg'16 amb la capçalera impresa de 

la revista Experiències Descobrir (tardor-hivern 2016, número 5).  
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1.2. Reportatges de difusió "Benvinguts a pagès"  
 
Com a suport editorial al pla d'accions promocionals destacades de l'Any de 

la Gastronomia i l'Enoturisme vertebrat des de les capçaleres Cuina (juny 

2016, número 189), i Descobrir Catalunya (juny 2016, número 220), Sàpiens 

Publicacions va desenvolupar a cadascuna d'elles un ampli reportatge sobre 

la iniciativa "Benvinguts a Pagès", amb difusió del tema tant a les versions 

impreses com a les xarxes digitals. 

L'article, desenvolupat al llarg de 6 pàgines i amb un ampli tractament gràfic, 

es va centrar en una selecció de productors i explotacions agrícoles i 

ramaderes: Mas Marcè - Ecolàctics Peralada (Siurana de'Empordà), Mel 

Muria (El Perelló) i Brunec, vedella ecològica (Pobellà).  

 

Article publicat a la revista Descobrir: 

!" ///#cuina   cuina ///#!!

text redacció /// foto enrique marco

!"#$%#&'()
*+,*&-).

El cap de setmana del 18 i el 19 de juny, centenars 
d’explotacions agroalimentàries  ens obriran les portes 
per descobrir-nos l’origen del que mengem i conèixer 
de prop les persones que hi treballen. Aquesta iniciativa 
s’emmarca dins del programa de Catalunya Regió 
Europea de la Gastronomia 2016. Us expliquem com hi 
podeu participar mitjançant l’exemple de tres granges. 

!"#$%#&'()
*+,*&-).
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Els formatges 
de Mas Marcè, 
com aquests 
que sosté 
Manel Marcè,  
són de llet 
d’ovella 
ripollesa  
i ecològics.

L’OVELLA  DE  RAÇA  
RIPOLLESA  ÉS  
AUTÒCTONA    
DEL  PAÍS  i,  AQUÍ,  
S’ALIMENTA    
DE  PASTURES  
ECOLÒGIQUES

APRENDREU  
PER  QUÈ  FAN  
SERVIR  FUM    
QUAN  HAN  
DE  RECOLLIR    
LA  MEL

OVELLES, 
FORMATGE 
i MATÓ

EL CICLE   
DE LES ABELLES

Des de fa sis generacions, les ovelles de Mas 
Marcè pasturen els camps. En aquesta 
explotació s’elaboren làctics ecològics com 
el recuit de drap i quatre varietats de formatge.

Aprendre que, més enllà de fer mel, la feina de les abelles 
és molt important per a qualsevol ecosistema és una 
de les coses que descobrireu si feu la visita a Mel Muria.

A!Siurana d’Empordà, fa més 
de cent anys que la família 
de Manel Marcè cria ovelles 
de raça ripollesa. A més de 
la carn, fan iogurts i re-
cuits de llet d’ovella, i orga-

nitzen tallers per a famílies i escoles on es mos-
tra tot el cicle de la llana, des de l’esquilada fins 
al teixit. De fet, a Mas Marcè tenen experiència 
a rebre visitants de totes les edats i explicar-los 
la feina que fan, de manera que visitar una ex-
plotació com aquesta, doncs, us descobrirà la 
feina dels ramaders i els formatgers, ja que tin-
dreu l’oportunitat de veure el ramat i conèixer 
tot el procés d’elaboració del formatge, la llet, 
el iogurt, el recuit de llet d’ovella i el quefir, 
entre d’altres. 

Els punts més destacats de la visita seran 
l’obrador, la munyidora i el corral, on segur 
que els més petits de casa s’ho passaran d’allò 
més bé veient alguns dels més de 900 xais que 
té l’explotació. No n’hauran vist mai tants de 
junts! Per acabar la visita, Mas Marcè oferirà 
un tastet de cinc formatges, recuit i iogurt 
que, si voleu, també podreu adquirir a la boti-
ga per continuar gaudint de l’experiència 
quan torneu a casa. 

P!ot ser que, a vosaltres o als vos-
tres fills, les abelles us facin 
por, però si decidiu aprofitar la 
jornada amb una visita a Mel 
Muria, al Perelló, descobrireu 
que aquests insectes tenen un 

cicle vital d’allò més interessant. La família 
Muria fa més de cent anys que fa mel i produc-
tes apícoles i, a més, des del 2011, té un centre 
d’interpretació que és el millor lloc per conèi-
xer les abelles i el món que les envolta. Podreu 
veure ruscs i abelles —és clar!—, i aprendre com 
fan la mel i com s’obtenen altres productes, 
com la gelea reial, el pròpolis i la cera, entre 
d’altres. Per descomptat, ambé en podreu tas-
tar i comprar-los a la botiga del centre, presidi-
da per una font espectacular. 

BENVINGUTS
A PAGÈS!

BENVINGUTS
A PAGÈS!

Mas Marcè - Ecolàctics Peralada
 Ribera, 5. Siurana d’Empordà (Alt Empordà) 

 674 07 66 91 
 www.masmarce.com

Mel Muria
 Av. de Catalunya, 23. El Perelló (Baix Ebre) 

 977 49 00 34 
 www.melmuria.com

BENVINGUTS A PAGÈS

 

 

    115114     

PIONERS DE L’EXPLOTACIÓ  
RAMADERA ECOLÒGICA

A!mb el pas dels anys, les explotaci-
ons ramaderes tradicionals del Pi-
rineu, basades, en molts casos, en 
la transhumància, s’han anat per-
dent amb la introducció de noves 
maneres de criar els ramats. No és 

el cas de Brunec, l’explotació que Ramon Font i As-
sumpta Codinachs tenen a Pobellà, a la vall Fosca, des 
de fa gairebé tres dècades. Des del primer moment, van 
apostar per la cria ecològica de les vaques i aprofiten 

les pastures de l’entorn, en un paisatge bucòlic d’alta 
muntanya, per alimentar-les. Si els visiteu, us explica-
ran com crien les vaques i com funciona el cicle tancat 
de l’explotació, és a dir, l’engreix de les mares, els toros 
i les cries, incloent-hi les línies de comercialització, a la 
carnisseria o a l’obrador de l’explotació. A més, després 
d’un passeig per les pastures de muntanya, arribarà el 
moment de recuperar forces amb un tast dels produc-
tes, a peu dret, bevent aigua del càntir, com han fet els 
pagesos tota la vida. 

BENVINGUTS
A PAGÈS!

Ell és de Pobellà i ella, de Vic. Tots dos són ramaders i, des de la vall Fosca, van esdevenir, ja fa 28 anys, pioners 
de la cria ecològica de vaques. Els animals són tots de la raça Bruna del Pirineu, autòctona del país, i obren 
les portes de casa seva perquè tothom aprengui la millor manera de criar-los per obtenir-ne carn de qualitat.

BRUNEC  APROFITA  
LES  PASTURES    
DE  L’ENTORN    
PER  CRIAR  
I  ALIMENTAR    
EL  RAMAT  DE    
VAQUES  BRUNES

Brunec, vedella ecològica
 Casa Mastrepera, s/n. Pobellà 

(Pallars Jussà)
 608 89 59 51

 www.vedellabrunec.com

PER V IURE 
UN DIA DE CAMP!

Per participar en les activitats 
de les 600 explotacions agràries, 

restaurants i allotjaments  
que formen part de Benvinguts  

a Pagès, només heu de seguir  
aquests passos. És ben fàcil!

Entre a: www.benvingutsapages.cat. 
Hi trobareu actualitzades les fitxes de totes 
les explotacions, restaurants i allotjaments 

que podeu visitar. 

Trieu quines us interessen més! El web 
les endreça per territori i pels productes 

que elaboren, així que us serà fàcil localitzar 
les que us fan més peça.

Podreu visitar les cases de pagès participants 
el dissabte 18 de juny, de deu del matí a set 
del vespre, i el diumenge 19 de juny, de deu 

del matí a tres de la tarda.

L’entrada a aquestes explotacions és gratuïta 
i no cal fer reserva prèvia (tot i que és 

recomanable en cas que sigueu un grup 
nombrós). Les podeu visitar en família, 

en parella, amb un grup d’amics…

Algunes explotacions també s’obriran 
el divendres 17 i la tarda del diumenge 19. 
Si us convé, consulteu al web quines són. 
Però en aquest cas sí que haureu de fer 
reserva prèvia, trucant-hi directament.

Les visites duraran una mitja hora, en funció 
de les activitats que proposa cada explotació.

La majoria de cases, després de la visita, 
oferiran un petit tast amb els productes 

que elaboren. A més, tindran una zona de 
venda per si voleu comprar els seus productes 

directament en origen.

Ja sabeu on anireu? Només queda que trieu 
el mitjà de transport i us poseu en marxa. 

Benvinguts a pagès! 
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Article publicat a la revista Cuina: 

!" ///#cuina   cuina ///#!!

text redacció /// foto enrique marco

!"#$%#&'()
*+,*&-).

El cap de setmana del 18 i el 19 de juny, centenars 
d’explotacions agroalimentàries  ens obriran les portes 
per descobrir-nos l’origen del que mengem i conèixer 
de prop les persones que hi treballen. Aquesta iniciativa 
s’emmarca dins del programa de Catalunya Regió 
Europea de la Gastronomia 2016. Us expliquem com hi 
podeu participar mitjançant l’exemple de tres granges. 

!"#$%#&'()
*+,*&-).

 

34 /// cuina   cuina /// 35

ECOLÒGICS
Els formatges de 
Mas Marcè, com 
aquests que sosté 
Manel Marcè,  
són de llet 
d’ovella ripollesa  
i ecològics.

L’OVELLA  DE  RAÇA  
RIPOLLESA  ÉS  
AUTÒCTONA    
DEL  PAÍS  i,  AQUÍ,  
S’ALIMENTA    
DE  PASTURES  
ECOLÒGIQUES.

APRENDREU  
PER  QUÈ  FAN  
SERVIR  FUM    
QUAN  HAN  
DE  RECOLLIR    
LA  MEL.

OVELLES, 
FORMATGE 
i MATÓ

EL CICLE   
DE LES ABELLES

Des de fa sis generacions, les ovelles de Mas 
Marcè pasturen els camps. En aquesta explo-
tació s’elaboren làctics ecològics com el recuit 
de drap i quatre varietats de formatge.

Aprendre que, més enllà de fer mel, la feina de les abelles és 
molt important per a qualsevol ecosistema és una de les coses 
que descobrireu si feu la visita a Mel Muria.

A!Siurana d’Empordà, fa més 
de cent anys que la família 
de Manel Marcè cria ove-
lles de raça ripollesa. A 
més de la carn, fan iogurts 
i recuits de llet d’ovella, i 

organitzen tallers per a famílies i escoles on es 
mostra tot el cicle de la llana, des de l’esquila-

-
periència a rebre visitants de totes les edats i 

descobrirà la feina dels ramaders i els format-
gers, ja que tindreu l’oportunitat de veure el 

formatge, la llet, el iogurt, el recuit de llet 

Els punts més destacats de la visita seran 
l’obrador, la munyidora i el corral, on segur 
que els més petits de casa s’ho passaran 
d’allò més bé veient alguns dels més de 900 

tants de junts! Per acabar la visita, Mas Marcè 
oferirà un tastet de cinc formatges, recuit i 
iogurt que, si voleu, també podreu adquirir a 

-
cia quan torneu a casa.

P!ot ser que, a vosaltres o als 

jornada amb una visita a Mel 

que aquests insectes tenen un 
cicle vital d’allò més interessant. La família 
Muria fa més de cent anys que fa mel i produc-
tes apícoles i, a més, des del 2011, té un cen-

Podreu veure ruscs i abelles —és clar!—, i 
aprendre com fan la mel i com s’obtenen al-
tres productes, com la gelea reial, el pròpolis i 
la cera, entre d’altres. Per descomptat, ambé 
en podreu tastar i comprar-los a la botiga del 
centre, presidida per una font espectacular.

BENVINGUTS
A PAGÈS!

BENVINGUTS
A PAGÈS!

Mas Marcè - Ecolàctics Peralada
Ribera, 5. Siurana d’Empordà (Alt Empordà).  
Tel. 674 07 66 91.
www.masmarce.com.

   INFO +++

Mel Muria
Av. de Catalunya, 23. El Perelló (Baix Ebre).  
Tel. 977 49 00 34.
www.melmuria.com.

   INFO +++
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36 /// cuina   cuina /// 37

PIONERS DE L’EXPLOTACIÓ  
RAMADERA ECOLÒGICA

A! -
ons ramaderes tradicionals del Pi-
rineu, basades, en molts casos, en 
la transhumància, s’han anat per-

-

van apostar per la cria ecològica de les vaques i apro-

d’alta muntanya, per alimentar-les. Si els visiteu, us 

els toros i les cries, incloent-hi les línies de comercialit-

més, després d’un passeig per les pastures de munta-
nya, arribarà el moment de recuperar forces amb un 
tast dels productes, a peu dret, bevent aigua del càn-
tir, com han fet els pagesos tota la vida. 

BENVINGUTS
A PAGÈS!

Ell és de Pobellà i ella de Vic. Tots dos són ramaders i, des de la Vall Fosca, es van convertir, ja fa 28 anys, en  
pioners de la cria ecològica de vaques. Els animals són tots de la raça Bruna del Pirineu, autòctona del país, i  
obren les portes de casa seva perquè tothom aprengui la millor manera de criar-los per obtenir-ne carn de qualitat.

BRUNEC  APROFITA  
LES  PASTURES    
DE  L’ENTORN    
PER  CRIAR  i  
ALIMENTAR    
EL  RAMAT  DE    
VAQUES  BRUNES.

Brunec, vedella ecològica
Casa Mastrepera, s/n. Pobellà. 
(Pallars Jussà). 
Tel. 608 89 59 51. 
www.vedellabrunec.com.

   INFO +++

PER V IURE 
UN DIA DE CAMP!

Per participar en les activitats 
de les 600 explotacions agràries, 

restaurants i allotjaments  
que formen part de Benvinguts  

a Pagès, només heu de seguir  
aquests passos. És ben fàcil!

Connecteu-vos al web www.benvingutsa-
pages.cat. -
xes de totes les explotacions, restaurants i 
allotjaments que podeu visitar. 

Trieu quines us interessen més! El web les 
endreça per territori i pels productes que 
elaboren, així que us serà fàcil localitzar les 
que us fan més peça.

Podreu visitar les cases de pagès partici-
pants el dissabte 18 de juny, de deu del matí 
a set del vespre, i el diumenge 19 de juny, de 
deu del matí a tres de la tarda.

L’entrada a aquestes explotacions és gratuï-
ta i no cal fer reserva prèvia (tot i que és re-
comanable en cas que sigueu un grup nom-
brós). Les podeu visitar en família, en parella, 
amb un grup d’amics…

Algunes explotacions també s’obriran el di-
vendres 17 i la tarda del diumenge 19. Si us 
convé, consulteu al web quines són. Però en 
aquest cas sí que haureu de fer reserva prè-
via, trucant-hi directament.

Les visites duraran una mitja hora, en funció 
de les activitats que proposa cada explotació.

La majoria de cases, després de la visita, 
oferiran un petit tast amb els productes que 
elaboren. A més, tindran una zona de venda 
per si voleu comprar els seus productes di-
rectament en origen.

Ja sabeu on anireu? Només queda que trieu 
el mitjà de transport i us poseu en marxa. 
Benvinguts a pagès!

 
 

Com a complement en la difusió de la campanya, es va insertar a pàgina 

sencera de les revistes Cuina (número 189, juny 2016) i Descobrir (número 

220, juny 2016) l'anunci promocional de "Benvinguts a pagès" 
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Com a complement a l'estratègia de comunicació i promoció, la revista 

setmanal Time Out va donar recolzament a l'Any de la Gastronomia i 

l'Enoturisme, publicant a la seva capçalera impresa (17-23/06)   
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Altres accions realitzades per Time Out durant l'any 2016 per difondre els 

continguts del Creg'16: 

 

• Inserció a pàgina sencera de l'anunci promocional de "Benvinguts a   

Pagès" (setmana 2-8 de juny de 2016) 
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• Difusió a la home del web de Benvinguts a Pagès i difusió a les xarxes 

socials de la campanya Benvinguts a Pagès i el    concurs del Plat Favorit 

dels Catalans. 
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A banda dels reportatges de difusió de "Benvinguts a pagès" a les 

capçaleres de Cuina, Descobrir Catalunya i Time Out, la revista 

Experiències Descobrir (número 5, tardor-hivern 2016) va fer difusió del 

Creg'16 a través de les seves propostes. 

 

                
128 | EXPERIÈNCIES DESCOBRIR

EXPERIÈNCIES DESCOBRIR ÀMBITS GASTRONOMIA

108 | L’AUTÈNTIC CALÇOT DE VALLS

L’ORIGEN DE LA 
CALÇOTADA
Ara que Catalunya ha merescut el 
distintiu de Regió Europea de la Gas-
tronomia 2016, convé parlar d’un dels 
nostres productes més reconeguts. 
Fet i fet, la calçotada ha esdevingut 
una cita ineludible en qualsevol agenda 
en els darrers mesos d’hivern o quan 
comença la primavera. Però el que pos- 
siblement no heu fet ha estat visitar 
prèviament el camp on creixen els cal- 
çots que acabaran dins la vostra panxa.

Conreu ecològic
El que us proposen a Nulles, un poblet 
de l’Alt Camp, comarca epicentre de la 
cultura calçotaire, és visitar un camp 
que forma part d’un mas rural tradicio- 
nal on asseguren que s’hi cultiva l’au-

tèntic calçot de Valls. Durant la visita  
us explicaran el sistema ecològic de 
conreu que fan servir per cultivar-lo.

Però no només volen que us limiteu 
als calçots, sinó que també us animen 
a combinar-ho amb una passejada de 
bon matí entre vinyes i una visita guia-
da a la catedral del vi, que és com ano-
menen el Celler Cooperatiu de Nulles 
i que està catalogat com a bé cultural 
d’interès nacional. La visita acabarà 
amb un tast de vins.

Finalment arriba l’hora de dinar i de 
col·locar-vos el gran pitet característic 
que no pot faltar a cap calçotada. 

Adernats
 Estació s/n. Nulles 

 977 60 26 22 |  www.adernats.cat

com  es  fa  un  calçot?
per  poder  tenir  un  calçot  cal  tot  un  any  
de  conreu:a  la  darreria  d’any  se  sembra  
la  llavor  d’on  ha  de  créixer  el  bulb     

en  un  planter.

a  la  primavera  es  trasplanten     
les  cebetes  i  quan  arriba  l’estiu  

s’arrenca  el  bulb.

a  l’inici  de  la  tardor  es  planten     
les  cebes  que  s’han  arrencat     

i  guardat.

a  partir  del  novembre  ja  es  poden  
començar  a  collir  els  calçots  que  hàgim  
plantat  més  d’hora.  fins  a  l’abril     

se’n  poden  collir.

a  mesura  que  els  brots  de  ceba     
van  creixent,  s’han  d’anar  calçant,  
que  significa  que  s’han  d’anar  cobrint  
amb  terra  perquè  quedin  blancs.
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1.3. Microsite específic de difusió a Cuina.cat  
Una de les grans accions de difusió de l'Any de la Gastronomia i l'Enoturisme 

per part de les comunitats Cuina i Descobrir va ser el disseny i realització d'un 

microsite específic de promoció on de forma constant i periòdica van abocar-

se continguts amens, atractius i visuals. 
A partir del mes de juny i fins al desembre del 2016, aquest microsite, sota 
la capçalera de Cuina.cat i associat també a la marca Descobrir 
Catalunya va incloure els següents continguts:  

• Notícies relacionades amb lʼAny de la Gastronomia i l'Enoturisme. 

• Agenda d'actes i esdeveniments programats pels diversos 

participants en la campanya. 

• Rutes i Experiències: A partir de la base de dades de rutes 

existent a Descobrir.cat, van associar-se activitats per fer al voltant 

dels diversos esdeveniments gastronòmics i enoturístics. 

• Concurs: el microsite va allotjar també el concurs per escollir el 

millor plat de la cuina catalana (veure punt 2.1) 
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1.4. Difusió digital a les nostres comunitats  
 
Al voltant de les nostres comunitats (@cuina, @descobrir i, puntualment, 

@sapiens) i entre els mesos de juny i desembre del 2016 , vam donar el 

màxim resò a aquest esdeveniment mitjançant les xarxes de Facebook, 

Twitter i Instagram, a més de donar suport a l'agenda d'activitats del Creg'16 

mitjançant l'enviament periòdic de newsletters i la inclusió de banners als 

nostres webs. 
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2. Esdeveniments de difusió 
 
Al voltant de les comunitats Cuina, Descobrir i Experiències Descobrir, 

(revista impresa, web i xarxes socials) es va organitzar un seguit d'activitats i 

esdeveniments amb l'objectiu de donar difusió al Creg'16. 

 
2.1. Concurs "El plat favorit dels catalans", tot un èxit 
La gran acollida i l'èxit de participació del concurs "El plat favorit dels 

catalans" va ser una de les sorpreses més remarcables dins del seguit 

d'accions desenvolupades per Sàpiens Publicacions.    

 

Aprofitant l'extensa comunitat de subscriptors, lectors i seguidors de les 

revistes Cuina, Descobrir i Time Out es va organitzar un concurs amb la 

cuina, el producte i el territori català, com a eixos vertebradors. 

 

La convocatòria va aconseguir apropar la proposta de l'Any de la 

Gastronomia i l'Enoturisme al gran públic, d'una forma divertida, amable i 

amena. 

 

El 'Corpus culinari català' —el receptari de cuina catalana més extens que 

s'ha publicat mai— recull fins a 1.136 plats tradicionals del nostre país. No 

sabem si cada català en té un de favorit, però estem convençuts que n'hi ha 

alguns que triomfen molt més que altres. I, de tots aquests, a la revista 

CUINA ens vam preguntar quin és el número u.  

 

Per això, el 15 de setembre de 2016 es va engegar el concurs "El Plat 

Favorit dels Catalans", en què tothom va poder votar per quin plat es deleix 

més. Aquesta acció es va fer en el marc de Catalunya Regió Europea de la 

Gastronomia 2016, el títol concedit al nostre país en reconeixement de la 

importància de la nostra cuina i els nostres productors agroalimentaris. 
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La tria del plat favorit es va fer entre 20 finalistes. Aquest va ser el resultant 

del treball d'un comitè d'experts que ha tingut la difícil tasca de definir quins 

plats són els que representen amb més nitidesa les parts més importants del 

territori, la tradició culinària i la singularitat del nostre receptari.  

 

El comitè va estar format per la xef Carme Ruscalleda, el director de la 

Fundació Alícia, Toni Massanés, el codirector de Fòrum Gastronòmic, Pep 
Palau, i el director de la revista CUINA, Josep Sucarrats. 

 

Així doncs, els 20 plats que es van poder votar a la primera fase són (per 

ordre alfabètic): arròs a la cassola, botifarra amb mongetes, calçotada, 

canelons, cargols a la llauna, coca de recapte, crema de Sant Josep, 

empedrat, escalivada, escudella i carn dʼolla, espinacs a la catalana, 

esqueixada de bacallà, fideus a la cassola, fricandó amb bolets, 

mandonguilles amb sípia i pèsols, pa amb tomàquet, pollastre amb 

escamarlans, suquet de peix, trinxat de patata i col i xató. 

 

Un concurs per fases 

El concurs va tenir diverses etapes. La primera és la que va arrencar  

el dijous 15 de setembre i que es va allargar durant dues setmanes. Durant 

aquest període, al web http://somgastronomia.cuina.cat es va mostrar la 

galeria d'imatges dels 20 plats finalistes. Es van poder consultar una per una i 

votar en una modalitat de votació extreta de les aplicacions de cites més 

exitoses de la xarxa: mʼagrada o no mʼagrada. Al cap de dues setmanes, 

s'eliminaren els 12 plats menys votats i els vuit restants van passar a les 

eliminatòries de quarts de final. 

A partir d'aquí, "El Plat Favorit dels Catalans" va entrar en la dinàmica d'un 

campionat de futbol. Els participants van continuar votant per defensar les 

receptes que van passar el filtre, però les que perdien es van anar eliminant 

setmana rere setmana.  
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A la tercera setmana (quarts de final) se n'eliminaran quatre, a la quarta, dos i 

la cinquena va ser la de la final entre els dos plats que havien aconseguit 

superar més etapes. El resultat definitiu, la victòria de lʼEscudella i carn dʼolla, 

es va revelar el 24 d'octubre en el Fòrum Gastronòmic de Barcelona.  

 

Premis per a tots els participants 

Els usuaris que van participar en l'elecció de El Plat Favorit dels Catalans van 

tenir l'opció de guanyar algun dels centenars de premis que se sortejaran 

cada setmana: àpats en restaurants de primer nivell, visites d'interès 

gastroturístic, escapades de cap de setmana, productes agroalimentaris i 

moltíssims premis més per agrair la participació de tothom en l'objectiu titànic 

de descobrir quin és el nostre plat favorit. 

 

Presentem una cronologia visual de l'esdeveniment: 

 

- El llançament del concurs es va publicar al número 192 (setembre 2016) de 

la revista Cuina, amb una doble pàgina explicant-ne la mecànica (Veure 

pàgina següent):  
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- El concurs es va allotjar al microsite específic del Creg'16 sota la capçalera 

de Cuina.cat (http://somgastronomia.cuina.cat): 
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- En el transcurs d'un acte celebrat dins del programa d'activitats 

organitzades al Fòrum Gastronòmic a Barcelona (del 23 al 26 d'octubre de 

2016), la xef Carme Ruscalleda va desvetllar el plat guanyador (l'escudella i 

la carn d'olla) amb la presència dels membres del comitè d'experts.  
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- Per celebrar l'èxit de la iniciativa, periodistes, bloguers i instagrammers van  

assistir a la festa de cloenda del concurs a l'Antiga Fàbrica Damm (24 

d'octubre de 2016).  

Durant l'acte es va poder tastar el plat guanyador i sis productors 

agroalimentaris del país van oferir els seus productes, i els assistents van 

penjar les fotografies de la festa a les xarxes socials amb les etiquetes 

#platfavorit #somgastronomia i #antigafàbrica. 
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El concurs en xifres  
 

• 120.000 vots  

• 394.000 pàgines vistes 

• 228 continguts publicats sobre gastronomia i receptes  

• 116.500 persones dʼabast del vídeo del Plat Favorit amb la 

presència de Ferran Adrià, Joan Roca, Carme Ruscalleda i altres 

cuiners de primera línia. 

 

 
 

• 120 missatges de Twitter  

• 80 posts de Facebook  

• 1,5 milions dʼimpressions i 10.000 interaccions a 

Facebook  

• 290.000 impressions orgàniques i 1.300 

mencions a Twitter 
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B. IMPACTES A ALTRES MITJANS 
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1. Impactes a televisió 
 

TV3 
Programa El Divendres (21/10/2016) / Aparició del director de la revista 

Cuina, Josep Sucarrats, i del director del grup Sàpiens, Jordi Creus.  
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/divendres/divendres-

25102016/video/5627708/ 

 
 

 
 

TN. L'escudella i carn d'olla, el plat favorit dels catalans (entre els més 

visitats del web) 
http://www.ccma.cat/324/lescudella-i-carn-dolla-el-plat-favorit-dels-

catalans/noticia/2755350/ 
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2. Impactes a ràdio 

RAC1 
El Món a Rac1 (25/10 de 8 a 9 AM). 
http://www.rac1.cat/audioteca/embed/c6496f31-c927-42b6-bf58-

b635332bee39 

 
La competència (25/10). 
http://www.rac1.cat/audioteca/embed/ef351fd4-750a-4bbf-8d1a-

b959918c9b1a 

 

CATALUNYA RÀDIO 
Programa Estat de Gràcia (aparició 6 setmanes durant el concurs els 

dies 16/9, 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10) 

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/estat-de-gracia/estat-de-gracia-de-16-

a-17-h-24102016/audio/937631/ 

 

El matí de Catalunya Ràdio, de 06 a 07 h - 24/10/2016 

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/el-mati-de-

catalunya-radio-de-06-a-07-h-24102016/audio/937432/ 

 

COPE 
Programa La Tarda (25/10/2016) 

http://www.cope.es/player/nombre=entre-lescudella-i-el-pa-amb-tomaquet-els-

catalans-escullen-lescudella-en-parlem-amb-josep-sucarrats-director-de-la-

revista-cuina&id=2016102519270002&activo=10 
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3. Impactes a webs dʼinformació 

 

LA VANGUARDIA 
“La escudella, el plato favorito de los catalanes” 
A muy pocos votos de distancia del ʻpa amb tomàquetʼ, el plato más votado 

se ha anunciado en el Fòrum 

http://www.lavanguardia.com/comer/al-

dia/20161024/411271729696/escudella-plato-favorito-catalanes-forum-

gastronomic.html 

 

¿Por qué los catalanes prefieren la escudella al ʻpa amb tomàquetʼ? 

Estas son las opiniones recogidas en el Fòrum Gastronòmic 

http://www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20161025/411284703194/razones-

catalanes-prefieren-escudella.html 

 

NACIÓ DIGITAL 
L'escudella i carn d'olla, el plat favorit dels catalans 
La recepta guanya el concurs organitzat pel grup editorial Sàpiens i la revista 

Cuina, en què hi han participat unes 120.000 persones 

http://www.naciodigital.cat/noticia/118414/escudella/carn/olla/plat/favorit/dels/

catalans 

 

El concurs «El plat favorit dels catalans» dóna a conèixer els vuit 
finalistes 

L'arròs a la cassola, la calçotada, els canelons, la coca de recapte, 

l'escalivada, l'escudella i carn d'olla, el fricandó amb bolets i el pa amb 

tomàquet són els escollits. Tot aquell qui vulgui pot votar a través del web 

somgastronomia.cuina.cat 
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http://www.naciodigital.cat/noticia/116959/concurs/plat/favorit/dels/catalans/do

na/coneixer/vuit/finalistes 

 

LAINFORMACIÓN.COM 
El 'cocido catalán' le gana al 'pan con tomate' como plato preferido en 

Cataluña 
24/10/2016 - 22:25 
La escudella resultó ganador como plato favorito de los catalanes por encima 

del ʻpa amb tomàquetʼ en el Forum. 

Paco Pérez ha sido uno de los protagonistas del día en el Fórum 

Gastronómico de Barcelona. Y desveló a lainformacion.com sus secretos 

para comer sano. 

http://www.lainformacion.com/estilo-de-vida-y-tiempo-libre/gastronomia-

restaurantes-y-cocina/escudella-pan-con-tomate-preferido-

catalanes_0_965605058.html 

 

AGENCIA EFE: REPRODUÏT A ELDIARIO.ES, 

ELCONFIDENCIAL.ES. ELDIA.ES, ENTRE DʼALTRES 

La escudella de Roca se impone al pan con tomate de Adrià como plato 

catalán 
Barcelona, 24 oct (EFE).- Cuando dijeron a una veintena de cocineros 

catalanes que escogieran el plato que consideran más representativo de la 

comunidad, Joan Roca se decantó por la escudella y Ferran Adrià por el pa 

amb tomaquet y una votación popular ha escogido ese cocido como plato 

favorito de los catalanes. 

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-10-24/la-escudella-

de-roca-se-impone-al-pan-con-tomate-de-adria-como-plato-catalan_1046734/ 

 

DIARI DE GIRONA 
L'escudella i carn d'olla, 'plat favorit dels catalans' 
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L'elecció d'aquest plat, proposat per Joan Roca, ha disputat la final amb el pa 

amb tomàquet, proposat per Ferran Adrià 

 

Uns 120.000 catalans que han participat en l'elecció del 'plat favorit dels 

catalans' han elegit finalment l'escudella i la carn d'olla com el millor plat per 

representar la cuina catalana. L'elecció d'aquest plat, proposat pel 

restaurador Joan Roca, ha disputat la final amb el pa amb tomàquet, que 

havia proposat Ferran Adrià. L'elecció, organitzada pel grup editorial 'Sàpiens' 

i la revista 'Cuina', va partir de la base representativa de 20 plats que en els 

últims mesos s'han sotmès a la selecció dels participants. La cuinera Carme 

Ruscalleda, del restaurant Sant Pau, ha destacat la ''complexitat'' del plat 

nadalenc elegit que ''ens fa una foto dels catalans de gent que no té mandra 

de posar l'olla al foc''. 

http://www.diaridegirona.cat/cultura/2016/10/24/lescudella-i-carn-dolla-

plat/810982.html 

 

TIME OUT 
L'escudella i carn d'olla, el plat favorit dels catalans 

Amb només 62 vots més que el pa amb tomàquet, l'altre finalista, l'escudella 

s'ha imposat com el#platfavorit dels catalans, una votació organitzada per la 

revista CUINA amb la col·laboració de Catalunya Regió Europea de la 

Gastronomia (CREG) i el patrocini dʼEstrella Damm. Més de 120.000 

persones han participat en aquesta iniciativa que va començar el 15 de 

setembre i que s'ha convertit durant cinc setmanes en la Champions de la 

gastronomia catalana.   

http://www.timeout.cat/barcelona/ca/blog/lescudella-i-carn-dolla-el-plat-favorit-

dels-catalans-102416 
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ARA.CAT 
L'escudella derrota el pa amb tomàquet com a 'plat favorit dels catalans' 
Carme Ruscalleda destaca la ''complexitat'' d'aquest plat nadalenc avalat pel 

restaurador Joan Roca 

ACN L'Hospitalet de Llobregat ACTUALITZADA EL 24/10/2016 16:00. Uns 

120.000 catalans que han participat en l'elecció del plat favorit dels catalans 

han triat finalment l'escudella i la carn d'olla com a millor plat per representar 

la cuina catalana. L'elecció d'aquest plat, proposat pel restaurador Joan Roca, 

ha disputat la final amb el pa amb tomàquet, que havia proposat Ferran Adrià. 

http://www.ara.cat/estils_i_gent/Lescudella-derrota-tomaquet-favorit-

catalans_0_1675032560.html 

 

 

EL PUNT AVUI 
L'escudella triomfa 

El concurs de la revista ʻCuina' revela que l'escudella i carn d'olla és el plat 

preferit dels catalans 

El pa amb tomàquet queda en segona posició, amb tan sols 62 vots de 

diferència 

“Estic entusiasmada, és una menja laboriosa, completa i molt nostra” 

Catalunya elabora un full de ruta per dissenyar “una política alimentària 

integral” 

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1015928-l-escudella-

triomfa.html 
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GASTRONOMIAYCIA.COM 
LʼEscudella i carn dʼolla es el plato favorito de los catalanes 
El Fòrum Gastronòmic de Barcelona ha sido el escenario en el que se ha 

dado a conocer la resolución de un concurso que buscaba respuesta a cuál 

es el plato favorito de los catalanes. De entre los veinte candidatos, quedaron 

dos platos defendidos por Ferrán Adrià y Joan Roca, el ʻpa amb tomàquetʼ y 

ʻlʼescudella i carn dʼollaʼ respectivamente. Por sólo 62 votos, la Escudella i 

carn dʼolla se ha reconocido como el plato favorito de los catalanes. 

http://gastronomiaycia.republica.com/2016/10/24/lescudella-i-carn-dolla-es-el-

plato-favorito-de-los-catalanes/ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    
 
 

Memòria Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 - Sàpiens Publicacions 45 

 
4. Impactes en premsa 
 

LA VANGUARDIA 

(25/10)
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LA RAZÓN (25/10) 

CATALUÑA

Carlos SALA- Barcelona

Cuando la música entra por los 
ojos, son los ojos los que bailan, 
son los ojos los que cantan, son los 
ojos los que se emocionan, y esta 
sinestesia es en sí fascinante. El 
Festival Internacional Befeeter 
In-Edit de documentales musica-
les llega a una nueva edición 
confi rmada como una plataforma 
de transmisión de fascinantes 
historias humanas. Lejos queda el 
tiempo en que sólo se miraban 
documentales musicales si eras 
muy fanático del grupo. Ahora son 
fi lmes en sí mismos con una gran 
carga de profundidad emocional 
en el que la música sirve simple-
mente como amplifi cador. 

Este jueves arranca una nueva 
edición en los Cines Aribau que se 
alargará hasta el próximo 5 de 
noviembre con una cuarentena 
de fi lmes. El estreno estará ocupa-
do por «Omega», el documental 
que recoge los secretos de la cola-
boración entre Enrique Morente, 
Lagartija Nick, los textos de Leo-
nard Cohen y la poesía de Federi-
co García Lorca, que celebra su 20 
aniversario. 

Entre las películas más espera-
das está «Keith Richards: The 
origen of the spicies», de Julian 
Temple, en que se explica la com-

diversa y globalizada de su histo-
ria, desde «The man from Mowax», 
donde se intenta explicar la deriva 
creativa de James Lavelle a «Yall-
ah! Underground», sobre la músi-
ca post primavera árabe» o «Mali 
blues», exploración de la música 
del desierto africano.

Por supuesto, los grandes ico-
nos de la música estarán repre-
sentados como «Eat that question: 

Efe

1. Keith Richards visto por Julian Temple será 
una de las estrellas del festival. 2. «The man 
from Mowax» indagará en James Lavelle. 3. El 
punk también tendrá su protagonismo.

FRANK ZAPPA, BLUR, 
THE STOOGES, KEITH 
RICHARDS Y EL PUNK 
SERÁN LOS GRANDES 
NOMBRES DEL CICLO

El Festival In-Edit de 
documental musical 
arranca este jueves 
con el estreno de 
«Omega» y una 
cuarentena de fi lmes

Historias humanas, 
historias de música

pleja historia detrás de la vida y 
opiniones del guitarrista de los 
Rolling Stones.  Otro de los docu-
mentales imprescindibles será «iI 
called him Morgan», en el que se 
rastrea la vida y el asesinato del 
genial trompetista de jazz Lee 
Morgan y que se puede ver como 
un trepidante «thriller».

Jazz, rock, clásica, músicas del 
mundo, esta edición es la más 

Frank Zappa in his own words», 
dedicado al iconoclasta Zappa o 
«Gimme Danger», la visión peri-
férica de Jim Jaramush de Iggy Pop 
y sus Stooges.

El punk también tendrá su es-
pacio, en el 40 aniversario de su 
inicio y en cuanto al producto 
nacional veremos documentales 
sobre Parálisis Permanente o Es-
plendor Geométrico.

rona), justifi có su elección en que, 
si bien hay muchas versiones re-
gionales del cocido, la escudella y 
carn d’olla es «compleja  y com-
pletamente identitaria de nuestra 
cocina».

Por su parte, Ferran Adrià apos-
tó en cambio por el pa amb toma-
quet (pan con tomate) porque «es 
el mejor plato que podemos ex-
portar». Tras cinco semanas de 
votaciones en internet, la escude-
lla resultó ayer escogida ofi cial-

mente como el plato favorito de 
los catalanes, «por un estrecho 
margen de los 12.000 votos emiti-
dos», recordó ayer Carme Rusca-
lleda, chef con siete estrellas Mi-
chelin que se encargó de hacer 
ofi cial el veredicto dentro del 
Fórum Gastronómico que se in-
auguró el domingo.

Otros platos de la cocina cata-
lana como el fricandó, los caraco-
les a la llauna o las espinacas a la 
catalana fueron apadrinados por 
cocineros como Carles Gaig, Al-
bert Raurich, pero lejos de los fi -
nalistas.

L. R.  - Barcelona

Cuando dijeron a una veintena de 
cocineros catalanes que escogie-
ran el plato que consideran más 
representativo de la comunidad, 
Joan Roca se decantó por la escu-
della y Ferran Adrià por el pa amb 
tomaquet y una votación popular 
ha escogido ese cocido como 
plato favorito de los catalanes. 
Joan Roca (El Celler de Can Roca, 
con tres estrellas Michelin en Gi-

La escudella gana al pan con tomate como mejor plato catalán 
Efe

LA MEZCLA ENTRE lo dulce y salado fue la estrella de la jornada del Fórum

6 Martes. 25 de octubre de 2016  •  LA RAZÓN
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5. Altres impactes 

Restaurant Caelis (una estrella Michelin) anuncia el 

Menú basat en El Plat favorit de Catalunya 
 

 



Annex 25.
LLISTAT D’ACTIvITATS ORGANITzADES PER LES 

ENTITATS ADhERIDES AL PROjECTE



TIPOLOGIA MES DIA ORGANISME ACCIÓ WEB

Tallers, tastos i degustacions DESEMBRE-
MARÇ

Desembre-març (amb 
reserva prèvia) Identitat Extra Virgin Olive Oil Tast d'olis, visita i clotxa a les oliveres 

centenàries d'Identitat Extra Virgin Olive Oil
http://identitatoliveoil.com/

Tallers, tastos i degustacions GENER-
FEBRER

Tots els caps de 
setmana

Camp de Cervià de Les Garrigues 
i Secció de Crèdit SCCL

Degustacions d'oli d'oliva verge extra CAMP 
DE CERVIÀ

http://campdecervia.com/?lang=ca

Tallers, tastos i degustacions GENER-
MARÇ

Del 15 de gener a 
finals de març

Casa Bellera (Caregue, Pallars 
Sobirà, Lleida)

Embotit tipic de Carnaval. Donar a conèixer i 
gaudir d'un producte local del Pallars

http://www.casabellera.com/

Tallers, tastos i degustacions GENER-
DESEMBRE

Tot l'any (amb 
reserva prèvia) Identitat Extra Virgin Olive Oil Tast d'olis (tast i explicació guiada de 4 olis de 

diferents qualitats i varietats)
http://identitatoliveoil.com/

Tallers, tastos i degustacions GENER-
DESEMBRE

Tot l'any (amb 
reserva prèvia) Identitat Extra Virgin Olive Oil Tast d'olis, visita i esmorzar a les oliveres 

centenàries d'Identitat Extra Virgin Olive Oil)
http://identitatoliveoil.com/

Tallers, tastos i degustacions FEBRER 42401
ETSEA: Escola Tècnica Superior 
d'Enginyeria Agrària (Universitat 
de Lleida)

Taller de rebosteria vegana http://www.etsea.udl.es/

Tallers, tastos i degustacions FEBRER 42406 Turisme dels Pallars Sobirà Tast d'alçada de vins i formatges km0 http://turisme.pallarssobira.cat/

Tallers, tastos i degustacions FEBRER 20 de febrer Fundació Miquel Agustí 
(Castelldefels)

Tast d'Espigalls al Mercat Central de Vilanova i 
la Geltrú

http://www.fundaciomiquelagusti.cat/

Tallers, tastos i degustacions MARÇ 5 de març Terrassa Gastronòmica-
Ajuntament de Terrassa

Tast/degustació de col brotonera (col i 
espigalls) al Mercat de la Independència

http://visitaterrassa.cat/turisme-gastronomic/

Tallers, tastos i degustacions MARÇ 5 de març Hostel Hostal Sport (Priorat, 
Tarragona)

#tastasport "4 Orígens" amb grup Codorníu. 
Cicle de tastos singulars amb vins catalans

http://www.hotelpriorat-hostalsport.com/ca

Tallers, tastos i degustacions MARÇ 6 MARÇ Conselh Generau d'Aran
Era Olhada (degustació de l'olha aranesa i 
altres productes agroalimentaris al Pla de 
Beret)

http://www.conselharan.org/ca/

Tallers, tastos i degustacions MARÇ 09 març Hotel Barcelona Catedral Classe de Cuina: Saludable http://www.barcelonacatedral.com/ca/

Tallers, tastos i degustacions MARÇ 10 al 13 Gremi de Flequers de Barcelona II Curs Internacional de Fleca Artesana 2016 a 
l'Escola de Flequers de Barcelona

http://www.gremipabcn.com/
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Tallers, tastos i degustacions MARÇ 11 de març Ajuntament de Ripoll Tastatast 2016 (promoció del producte local a 
través de restaurants i empreses locals)

www.ajripoll.cat

Tallers, tastos i degustacions ABRIL 16 d'abril Celler La Vinyeta (Mollet de 
Peralada, Alt Empordà)

Taller de mató. Visita a explotació ramadera, 
taller, tast de mató i mel i vins del celler

www.lavinyeta.es

Tallers, tastos i degustacions ABRIL Sense data Acadèmia Catalana de la 
Gastronomia

Tastos de producte. Tastos de pans amb oli 
Bargalló

www.acg.cat

Tallers, tastos i degustacions ABRIL-
DESEMBRE Sense data concreta Castell d'Age Tallers de Gastronomia CatKm0 per promoure 

la gastronomia catalana i mediterrània
www.castelldage.com

Tallers, tastos i degustacions MARÇ-JUNY De març a juny Les Herbes de Can Riera Showcookings a diversos clients de Catalunya 
i d'Espanya

http://www.lesherbesdecanriera.com/ca/portada.htm

Tallers, tastos i degustacions JUNY Dia per confirmar
Turisme del Pallars Sobirà 
(Consell Comarcal del Pallars 
Sobirà)

Taller d'elaboració de ratafia. Època ideal per 
la recol·lecta d'herbes i la preparació del licor

http://turisme.pallarssobira.cat/

Tallers, tastos i degustacions TOT L'ANY Tot el curs escolar
ACREFA (Associació Catalana de 
Ramaders i Elaboradors de 
Formatge)

Col·laboració amb Escola d'Hosteleria de 
Lleida perquè alumnes treballin amb formatges

http://acrefa.com/

Tallers, tastos i degustacions ABRIL 29 d'abril Ocio Vital Food Wine Tours Tast de bombolles de Prestigi- Caves Llopart- http://ociovital.com/blog/

Tallers, tastos i degustacions JULIOL 10 de juliol Castell de Ceuró Bolets: el secret més ben guardat. Curs de 
camp de bolets d'estiu en boscos de muntanya

http://www.ceuro.cat/agenda-juliol-agost-2016/

Tallers, tastos i degustacions JULIOL 16 de juliol Castell de Ceuró Bolets: el secret més ben guardat. Curs de 
camp de bolets d'estiu en boscos de muntanya

http://www.ceuro.cat/agenda-juliol-agost-2016/

Tallers, tastos i degustacions JULIOL 24 de juliol Castell de Ceuró Hort ecològic: el jardí que t'alimenta, curs 
pràctic d'hort familiar per a l'autoconsum

http://www.ceuro.cat/agenda-juliol-agost-2016/

Tallers, tastos i degustacions JULIOL 30 de juliol Castell de Ceuró Hort ecològic: el jardí que t'alimenta, curs 
pràctic d'hort familiar per a l'autoconsum

http://www.ceuro.cat/agenda-juliol-agost-2016/

Tallers, tastos i degustacions AGOST 7 d'agost Castell de Ceuró
Plantes silvestres: les herbes, flors i fruits d'ús 
culinari i medicinal que fem servir a Castell de 
Ceuró

http://www.ceuro.cat/agenda-juliol-agost-2016/
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Tallers, tastos i degustacions AGOST 14 d'agost Castell de Ceuró Hort ecològic: el jardí que t'alimenta, curs 
pràctic d'hort familiar per a l'autoconsum

http://www.ceuro.cat/agenda-juliol-agost-2016/

Tallers, tastos i degustacions AGOST 27 d'agost Castell de Ceuró Bolets: el secret més ben guardat. Curs de 
camp de bolets d'estiu en boscos de muntanya

http://www.ceuro.cat/agenda-juliol-agost-2016/

Tallers, tastos i degustacions OCTUBRE Tots els dies amb 
reserva prèvia

Múria, Centre d'Interpretació 
Apícola

Visita al Centre Apícola: vídeo, museu, sala 
d'extracció i envasat de la mel i visita a les 
abelles

http://www.melmuria.com/centre-interpretracio-apicola/

Tallers, tastos i degustacions OCTUBRE 15 d'octubre Mas Salagros Ecoresort & Aire 
Ancient Baths

Taller de cuina ecològica i menú de tapes en el 
marc de Vi+des d'Enoturisme DO Alella

www.massalagros.com/ecoresort

Tallers, tastos i degustacions Tot l'any
Tot l'any. Reserva 
prèvia amb 4 dies 
mínim

Racons Pasturant pel Brugent. Acció nova. Ser pastors 
per un dia a Capafons

www.racons.cat

Tallers, tastos i degustacions Tot l'any
Tot l'any. Reserva 
prèvia amb 4 dies 
mínim

Racons La Granja. Acció nova. Visita a una granja de 
porc ecològics a Cornudella

www.racons.cat

Tallers, tastos i degustacions Tot l'any
Tot l'any. Reserva 
prèvia amb 4 dies 
mínim

Racons Com abans. Acció nova. Visita a un obrador 
familiar d'embotits artesans a la Vilella Baixa

www.racons.cat

Tallers, tastos i degustacions Tot l'any
Tot l'any. Reserva 
prèvia amb 4 dies 
mínim

Racons
Del Tormo. Acció nova. Visita a la pleta 
d'ovelles i a la formatgeria a la Torre de 
l'Espanyol

www.racons.cat

Tallers, tastos i degustacions Tot l'any
Tot l'any. Reserva 
prèvia amb 4 dies 
mínim

Racons A pas de ruc. Acció nova. Visita a l'Enclusa, 
centre d'activiats a Falset

www.racons.cat

Tallers, tastos i degustacions OCTUBRE 17, 24 d'octubre Casal Cultural de Tremp
Curs de cuina: Cuinar per quedar bé impartida 
pel xef Gabriel Serra a l'Hotel Terradets de 
Cellers (Pallars Jussà)

www.pallarsjussa.cat

Tallers, tastos i degustacions OCTUBRE 23 d'octubre Tinta i Vi
1r Tast_Art al Baix Llobregat. Descobriment 
del vi d'una forma d'expressió diferent. Celler 
Can Casals. Sant Esteve Sesrovires

http://turisme.elbaixllobregat.cat/agenda-activitats/guia-de-
loci/tastart-marta-ara%C3%B1%C3%B3-al-celler-can-
casals/9842

Tallers, tastos i degustacions GENER 28 i 29 de gener Ajuntament de Valls Mercat de Tastets de Cuina del Calçot a Valls www.valls.cat

Tallers, tastos i degustacions DESEMBRE 17 de desembre d’11 
a 13 h.

Associació de Gastronomia i 
Turisme del Baix Llobregat

ShowCooking Hofmann. Homenatge a la 
desapareguda cuinera dins 43a Fira Avícola 
Raça Prat al Prat de Llobregat

www.agtbaix.cat
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Tallers, tastos i degustacions MAIG-JUNY Sense data concreta Les Herbes de Can Riera Visites al viver. Visites guiades i tallers per a 
escolars per donar a conèixer producte i ofici

http://www.lesherbesdecanriera.com/ca/portada.htm

Tallers, tastos i degustacions SETEMBRE Data per concretar Gremi de Flequers de Barcelona Berenar al Palau de la Virreina en el marc de 
les Festes de la Mercè de Bcn

http://www.gremipabcn.com/

Tallers, tastos i degustacions JUNY 18 de juny Cal Masses. Sant Salvador de 
Guardiola (Bcn)

Visita als horts ecològics, collita i tast de 
producte de temporada (en el marc de BaP)

No té web

Tallers, tastos i degustacions JUNY Del 9 al 12 de juny Amics de la Rambla Tast a la Rambla, 3a Setmana de Gastronomia 
de Barcelona 

www.tastalarambla.cat

Premis i concursos FEBRER FEBRER INS Escola d'Hoteleria i Turisme 
de Cambrils

Concurs 'De la mar als fogons', dins les 
jornades de la Galera de Cambrils

http://inshotturcambrils.cat/

Premis i concursos ABRIL 14 d'abril
CETT-UB / CAMPUS DE 
TURISME, HOTELERIA  I 
GASTRONOMIA

Lliurament dels XXXII Premis Alimara a l'Hotel 
Alimara de Barcelona

www.cett.cat

Premis i concursos MARÇ-JUNY Del 22 de març a l'1 
de juny Grup Ferré

II Edició del Concurs Literari 'Ploma' del 
restaurant 4 Gats de Barcelona destinat a 
joves escriptors (1 juny entrega premis)

www.grupferre.com

Premis i concursos OCTUBRE 22 d'octubre Ajuntament de Tornabous Concurs Fotogràfic Espígol 2016. De premi, 
productes del municipi

www.tornabous.cat

Premis i concursos

NOVEMBRE-
PRIMER 
TRIMESTRE 
2017

Fins el primer 
trimestre del 2017

ASSOCIACIÓ VINÍCOLA 
CATALANA

PREMIS CARTAVÍ. Guardons que distingeixen 
els restaurants catalans que defensen i 
promocionen els vins emparats en les onze 
DO catalanes. 

www.cartavi.cat

Mercats verds, de pagès, 
ecològics i Km2 TOT L'ANY Tots els dies de l'any Mató de Montserrat-Masia Can 

Fermí
Parada de degustació i venda de productes al 
Mercat del Monestir de Montserrat

https://www.facebook.com/MasiaCanFermi/

Mercats verds, de pagès, 
ecològics i Km1 TOT L'ANY Tots els diumenges Mató de Montserrat-Masia Can 

Fermí
Parada de degustació i venda de productes al 
Mercat de Collbató

https://www.facebook.com/MasiaCanFermi/

Mercats verds, de pagès, 
ecològics i Km0

GENER-
DESEMBRE Tot l'any Institut Municipal de Mercats de 

Barcelona
Mercats Verds (increment del producte de 
proximitat i ecològic en els mercats de Bcn)

http://www.mercatsbcn.com/
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Mercats verds, de pagès, 
ecològics i Km0

GENER-
DESEMBRE Tot el curs escolar Institut Municipal de Mercats de 

Barcelona
Mengem Sa, Mengem de Mercat (programes 
educatius per a les escoles de Bcn)

http://www.mercatsbcn.com/

Mercats verds, de pagès, 
ecològics i Km0 FEBRER 42413 Slow Food Mercat de la Terra a Barcelona (reunió de 

productors i productes de proximitat)
http://www.slowfoodbcn.cat/

Mercats verds, de pagès, 
ecològics i Km0 MARÇ 12 de març Slow Food Barcelona MVM Mercat de la Terra a Barcelona (reunió de 

productors i productes de proximitat)
www.slowfoodbcn.cat

Mercats verds, de pagès, 
ecològics i Km0 TOT L'ANY Cada primer dissabte 

de mes Ajuntament de Canet de Mar Mercat de Pagès. Venda de productes de 
pagesia i de proximitat

http://www.canetdemar.cat/

Mercats verds, de pagès, 
ecològics i Km0 TOT L'ANY Tots els dissabtes Mató de Montserrat-Masia Can 

Fermí

Parada de degustació i venda de productes al 
Mercat d'Artesania Alimentària de Monistrol de 
Montserrat

https://www.facebook.com/MasiaCanFermi/

Mercats verds, de pagès, 
ecològics i Km0 DESEMBRE 10 i 11 de desembre Ajuntament de Preixana

4a edició del Mercat De Prop. Mercat de 
productes de proximitat amb espai 
gastronòmic

www.mercatdeprop.com

Mercats verds, de pagès, 
ecològics i Km0 NOVIEMBRE Finals d'octubre Consell Comarcal del Solsonès i 

Patronat de Turisme del Solsonès
 6è Mercat de Pagès de la Vall de Lord. St 
Llorenç de Morunys

http://www.turismesolsones.com/

Mercats verds, de pagès, 
ecològics i Km0 NOVEMBRE 19 i 20 de novembre

AJUNTAMENT DE SANT HILARI 
SACALM – OFICINA DE 
TURISME

Fira – Mercat de les Guilleries. Demostració de 
cuina i promoció dels productes locals als 
restaurants de Sant Hilari Sacalm.

http://www.santhilari.cat/ajuntament/18-destacats/663-fira-
guilleries 

Mercats verds, de pagès, 
ecològics i Km0 MAIG Del 16 al 31 de maig Institut de Mercats de Barcelona

Setmana Internacional dels Mercats (Estima el 
teu mercat). Campanya promoció mercats amb 
activitats

http://www.mercatsbcn.com/

Mercats verds, de pagès, 
ecològics i Km0 JUNY Del 17 al 19 de juny Fundació Alícia

1a edició de 'Benvinguts a Pagès', acció que 
pretèn posar en valor els productors del país. 
Tot Catalunya

www.benvingutsapages.cat

Mercats verds, de pagès, 
ecològics i Km0 JUNY

De juny a agost. 
Inauguració 11 de 
juny

Patronat Municipal de Turisme de 
Subirats

11è Mercat del Préssec d'Ordal a Subirats 
(Penedès)

http://www.turismesubirats.cat/

Jornades i menús gastronòmics NOVEMBRE-
ABRIL

Tots els dies de la 
setmana

Hotel Estela Barcelona-Hotel del 
Arte (Sitges)

Promoció del xató, el plat estrella de 
l'establiment i del Garrag i el Penedès (zona 
on s'ubica)

http://www.hotelestela.com/ca/

Jornades i menús gastronòmics GENER Tot el mes Restaurant La Redolta (Florejacs, 
Lleida)

Promoció del Cigronet de l'Alta Segarra. 
Hivern, temps de llegums i de plats que 
escalfen

http://www.florejacs.com/
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Jornades i menús gastronòmics GENER 17 Gremi de Forners de les Terres de 
Lleida Promoció "Ferradura de Sant Antoni" http://www.fornerslleida.com/

Jornades i menús gastronòmics GENER 17 i 18 Gremi de Forners de les Terres de 
Lleida Promoció "Pa de ronyó" http://www.fornerslleida.com/

Jornades i menús gastronòmics FEBRER 1 al 29
Ajuntament de Tossa de Mar / 
Col·lectiu Cuina Tradicional 
Tossenca

La Cuina del Bacallà (menús vinculats amb el 
bacallà i la Quaresma)

www.tossademar.cat / www.infotossa.com

Jornades i menús gastronòmics FEBRER 1 al 29 Consell Comarcal de la Selva Campanya gastronòmica 'El Carnaval i la 
Cuina del Bacallà"

www.selva.cat

Jornades i menús gastronòmics GENER-
DESEMBRE Tot l'any Ajuntament de Tossa de Mar Cuina Tradicional Tossenca (recuperar i 

promocionar la cuina del municipi)
www.tossademar.cat / www.infotossa.com

Jornades i menús gastronòmics GENER-
DESEMBRE Tot l'any

Laboratori de Patrimoni i Turisme 
Cultural de la UB i la xarxa 
IBERTUR (LABPATC)

Study-tours d'universitats internacionals que 
venen a conèixer la cuina catalana

http://www.ub.edu/labpatc/

Jornades i menús gastronòmics FEBRER 42403 Gremi de Forners de les Terres de 
Lleida Promoció "Cristines de Sant Blai" http://www.fornerslleida.com/

Jornades i menús gastronòmics TOT L'ANY Tot l'any Restaurant Mas Pi (Verges, 
Girona)

Menús diaris, festius i d'empreses elaborats 
amb productes de temporada KM0

http://www.maspi.net/

Jornades i menús gastronòmics FEBRER 42410 Ruta del Xató Xatonada Popular al Vendrell www.rutadelxato.com

Jornades i menús gastronòmics FEBRER 1 al 29 Consell Comarcal de la Selva Campanya gastronòmica 'El Carnaval i la 
Cuina del Bacallà a Tossa de Mar

www.selva.cat

Jornades i menús gastronòmics FEBRER 42429 Slow Food Acte lliurament distintius als restaurants km0 
de Slow Food Catalunya a la Fundació Alicia

http://www.slowfoodbcn.cat/

Jornades i menús gastronòmics FEBRER FEBRER INS Escola d'Hoteleria i Turisme 
de Cambrils

Jornades Gastronòmiques i Turístiques (amb 
productes catalans com a temàtica general)

http://inshotturcambrils.cat/

Jornades i menús gastronòmics FEBRER Tot el mes Restaurant La Redolta (Florejacs, 
Lleida)

Porc Passió: Aparador de les possibilitats 
gastronòmiques de la cuina del porc

http://www.florejacs.com/
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Jornades i menús gastronòmics FEBRER-
MARÇ FEBRER-MARÇ Gremi de Flaquers de la Província 

de Barcelona
Campanyes de promoció de productes panaris 
tradicionals

http://www.gremipa.com/?lang=ca

Jornades i menús gastronòmics FEBRER-
MARÇ

Del 12 de febrer al 6 
de març

Terrassa Gastronòmica-
Ajuntament de Terrassa

VI Jornades Gastronòmiques - Menús i Tapes 
de cigró menut del Vallès i bacallà

http://visitaterrassa.cat/turisme-gastronomic/

Jornades i menús gastronòmics FEBRER-
MARÇ

Del 28 de febrer al 13 
de març

Ajuntament de Calafell i 
Restauradors de Calafell

Jornades del Xató (els restaurants ofereixen 
menús on el xató és protagonista)

www.calafell.cat

Jornades i menús gastronòmics MARÇ-ABRIL 3 de març al 3 d'abril Associació de Gastronomia i 
Turisme del Baix Llobregat

7a edició del Març Gastronòmic: Jornades 
gastronòmiques del Pota Blava i la Carxofa 
Prat

www.agtbaix.cat/ 

Jornades i menús gastronòmics MARÇ 6 Ruta del Xató 15ena Xatonada Popular de Calafell www.rutadelxato.com

Jornades i menús gastronòmics MARÇ Del 14 al 20 de març Ajuntament de Calafell La Setmana de les Cassoletes (ruta de tapes 
pels establiments de la ciutat)

www.calafell.cat

Jornades i menús gastronòmics MARÇ 14 al 20 març Conselh Generau d'Aran 4a edició de les Jornades Deth Caviar (menús 
oferts per restaurants amb esturió local)

http://www.conselharan.org/ca/

Jornades i menús gastronòmics MARÇ 28 març Gremi de Forners de les Terres de 
Lleida Promoció "Mones de pasqua" http://www.fornerslleida.com/

Jornades i menús gastronòmics 1er Trimestre 
2016 Ticus Restaurant Ruta del Xató - Menú calçotada (sempre per 

encàrrec)
http://www.ticusrestaurant.cat/

Jornades i menús gastronòmics FEBRER-
MARÇ 12 febrer al 6 març L'Ametlla de Mar Jornades de la Galera i Ruta de les Tapes 

Marineres
www.visitametllademar.com

Jornades i menús gastronòmics MARÇ Tot el mes Formatgeria Montsent de Pallars 
(Rialp, Pallars Sobirà, Lleida)

Visita guiada i explicació de l'elaboració del 
mató. Sota demanda/ prèvia reserva

http://formatgeriamontsent.cat/

Jornades i menús gastronòmics FEBRER-
MARÇ 28 febrer al 13 març Ruta del Xató 5es Jornades Gastronòmiques del Xató de 

Calafell
www.calafell.org /www.rutadelxato.com

Jornades i menús gastronòmics MARÇ-ABRIL 19 març a 21 abril Bocca Restaurant (Mataró) Menú degustació de les Jornades 
gastronòmiques dels pèsols del Maresme

http://www.boccarestaurant.com/ca/
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Jornades i menús gastronòmics MARÇ-ABRIL Del 24 de març al 10 
d'abril Ajuntament d'Altafulla 1a Ruta de Tapes Bruixes d'Altafulla als bars i 

restaurants de la localitat
http://www.altafulla.cat/

Jornades i menús gastronòmics MARÇ-JUNY Del 15 de març a 
primers de juny

Casa Bellera (Caregue, Pallars 
Sobirà, Lleida)

Girella. Donar a conèixer i gaudir d'un embotit 
tipic del Pallars

http://www.casabellera.com/

Jornades i menús gastronòmics MARÇ 28 de març Gremi de Forners de les Terres de 
Lleida Promoció 'Mones de Pasqua' www.fornerslleida.com/

Jornades i menús gastronòmics ABRIL De l'1 al 17 d'abril Ajuntament de Pineda de Mar 23enes Jornades del Bacallà als restaurants 
de la localitat

www.pinedademar.org

Jornades i menús gastronòmics ABRIL 2 i 3 d'abril Ajuntament de Campllong
Encargola't (nova acció de promoció 
gastronòmica de restaurants i elaboradors de 
cargols)

http://www.campllong.cat/

Jornades i menús gastronòmics ABRIL 8, 9 i 10 d'abril
Mel Muria - Federació de 
Cooperatives Agràries de 
Catalunya

1a Ruta de la Tapa amb Mel del Perelló 
(potenciar el consum de mel a bars i 
restaurants)

http://www.cooperativesagraries.cat/

Jornades i menús gastronòmics ABRIL Del 9 al 7 d'abril Ajuntament de Molins de Rei Oferta gastronòmica de 'platets' o tapes al 
Mercat Municipal

http://www.molinsderei.cat/

Jornades i menús gastronòmics ABRIL Del 18 al 30 d'abril Ajuntament de Molins de Rei Menús gastronòmics Km0 http://www.molinsderei.cat/

Jornades i menús gastronòmics ABRIL 10 d'abril Gubiana dels Ports. Ecoturisme 
Terres de l'Ebre

2n Tour Agrícola: Experiència enològica al 
Celler El Grial de El Perelló i excursió a les 
pintures rupestres de Cabrafreixet

http://gubianadelsports.blogspot.com.es/p/calendari-de-
gubiana-dels-ports.html

Jornades i menús gastronòmics ABRIL 23 d'abril Bocca Restaurant (Mataró)
Menú Diada de Sant Jordi (amb productes 
tipics de la diada que reflecteixen la cultura 
catalana)

http://www.boccarestaurant.com/ca/

Jornades i menús gastronòmics ABRIL 23 d'abril Gremi de Forners de les Terres de 
Lleida Promoció 'Pa de Sant Jordi' www.fornerslleida.com/

Jornades i menús gastronòmics ABRIL 24 d'abril Naturalwalks Passejada per descobrir les plantes amb usos 
comestibles i remeieres de la costa de Blanes

www.naturalwals.com

Jornades i menús gastronòmics ABRIL De l'1 al 30 d'abril Ajuntament de Peralada
3es Jornades Gastronòmiques de La Cuina del 
Vi (restaurants de Peralada i Vilanova de la 
Muga)

http://ca.visitperalada.cat/per-fer/esdeveniments/
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Jornades i menús gastronòmics ABRIL 24 i 25 d'abril Associació de Gastronomia i 
Turisme del Baix Llobregat

3a Fira Tapa Carxofa Prat (dins del marc del 
Mes de la Carxofa del Prat de Llobregat)

www.agtbaix.cat/

Jornades i menús gastronòmics ABRIL 25 d'abril
Aj Sta Coloma de Gramenet + 
Diputació de Barcelona + Campus 
de l'Alimentació 

Inauguració de Santa Coloma DEGUSTA 2016 
(fira de productes i degustacions a restaurants)

http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/index.html

Jornades i menús gastronòmics ABRIL Sense data Restaurant Nectari (Barcelona) Jornades Gastronòmiques de les Garotes http://www.nectari.es/ca/

Jornades i menús gastronòmics ABRIL Tot el mes Restaurant La Redolta de 
Florejacs (Lleida)

Abril, Herbes Remeieres. Ara és quan collim el 
timó amb flor. Farem: sopes de farigola

http://www.florejacs.com/

Jornades i menús gastronòmics ABRIL Tot el mes Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona de la Diputació de Girona

3a edició de VÍVID, el Festival del Vi de l'Alt i el 
Baix Empordà (diferents activitats i indrets)

www.vivid.costabrava.org

Jornades i menús gastronòmics ABRIL Cada dissabte a les 
17h

El Xiulet de Pals - Arròs de Pals, 
S.L.

Ruta de l'Arròs de Pals (amb el trenet El Xiulet 
de Pals) pels arrossars i l'antic molí

http://elxiuletdepals.com/cat/index.html

Jornades i menús gastronòmics ABRIL-MAIG Del 29 d'abril al 8 de 
maig Turisme de l'Ametlla de Mar Jornades de la Tonyina roja del Mediterrani www.ametllademar.cat

Jornades i menús gastronòmics MARÇ-ABRIL Mitjans març-inicis 
abril Turisme de Barcelona Dia Enogastronòmic a Londres (presentació de 

Bcn i el seu territori a Londres)
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/ca/?

Jornades i menús gastronòmics MARÇ-ABRIL-
MAIG

Dates i destinacions 
per decidir

Federació de Colles de L'Aplec del 
Caragol

Caragol Tour 2016  (activitat de difusió a Sòria, 
Madrid i Barcelona amb menú de productes de 
la terra)

www.aplec.org

Jornades i menús gastronòmics ABRIL-MAIG Del 29 d'abril a l'1 de 
maig

Associació de Gastronomia i 
Turisme del Baix Llobregat

3a Gastro Gavà (té com a protagonista 
l'espàrrec de Gavà i el producte de proximitat)

www.agtbaix.cat/

Jornades i menús gastronòmics ABRIL-MAIG Del 22 d'abril al 29 de 
maig Bocca Restaurant (Mataró) Menú degustació de les Jornades 

Gastronòmiques de la Maduixa del Maresme
http://www.boccarestaurant.com/ca/

Jornades i menús gastronòmics MAIG 7/8 - 14/15 Gremi de Forners de les Terres de 
Lleida Promoció 'Coques de recapte' www.fornerslleida.com/

Jornades i menús gastronòmics MAIG Del 14 al 29 de maig
Patronat Municipal de Turisme de 
Calafell - Ajuntament de Calafell 
(suport)

La Ruta Gastronòmica del Mar (ruta de tapes 
creada pel sector privat amb el mar com a 
protagonista)

http://calafell.cat/
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Jornades i menús gastronòmics MAIG 20, 21 i 22 de maig Gremi de Forners de les Terres de 
Lleida Promoció 'Pa Caragol' www.fornerslleida.com/

Jornades i menús gastronòmics MAIG Del 20 al 29 de maig Oficina de Turisme de Sant Carles 
de la Ràpita

Setmana BIO (promocions gastronòmiques 
amb productes ecològics de les Terres de 
l'Ebre

http://www.turismelarapita.com/

Jornades i menús gastronòmics MAIG Del 20 al 29 de maig DARP Setmana BIO per l'alimentació ecològica arreu 
de Catalunya

REVISAR WEB

Jornades i menús gastronòmics MAIG De l'1 al 31 de maig Som Sant Sadurní
Maig Gastronòmic (promoció de la 
gastronomia local amb menús, activitats, 
delicatessen i sorteig escapades gastro)

www.somsantsadurni.com

Jornades i menús gastronòmics MAIG Tot el mes Ticus Restaurant (Sant Sadurní 
d'Anoia)

Maig Gastronòmic (menús amb productes de 
temporada i proximitat)

http://www.ticusrestaurant.cat/

Jornades i menús gastronòmics MAIG De l'1 al 31 de maig Consell Comarcal de la Selva Jornades Gastronòmiques de l'Arròs a Lloret 
de Mar

www.selva.cat

Jornades i menús gastronòmics MAIG Finals de maig Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet

Sopar de cloenda de Santa Coloma DEGUSTA 
2016 a la Sala Les Voltes del Campus

http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/index.html

Jornades i menús gastronòmics MAIG Tot el mes Restaurant La Redolta de 
Florejacs (Lleida)

Maig, fem el vermut amb patates d'Estaràs 
(Kennebec i Pontiac). Farem: patates de 
pastor

http://www.florejacs.com/

Jornades i menús gastronòmics JUNY 4 de juny Patronat Municipal de Turisme de 
Calafell - Ajuntament de Calafell

XXXII Arrossejat Popular de Calafell (plat 
cuinat en directe pels pescadors locals)

http://calafell.cat/

Jornades i menús gastronòmics JUNY Del 4 al 18 de juny Patronat Municipal de Turisme de 
Calafell - Ajuntament de Calafell

5a Quinzena Gastronòmica de l'Arrossejat 
(jornades gastro als restaurants del municipi)

http://calafell.cat/

Jornades i menús gastronòmics JUNY Del 3 al 12 de juny Turisme de l'Ametlla de Mar Jornades dels fideus rossejats i ruta de tapes 
del peix blau (tapa blava)

www.ametllademar.cat

Jornades i menús gastronòmics JUNY 12 de juny Àrea Municipal de Turisme de 
l'Ametlla de Mar XXII Diada dels Fideus Rossejats http://www.ametllamar.cat/turisme/ca/inici/

Jornades i menús gastronòmics JUNY 17, 18 i 19 de juny Antiga Estació de Benifallet Participació a Benvinguts a Pagès http://www.estaciodebenifallet.com/ca/
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Jornades i menús gastronòmics JUNY 17, 18 i 19 de juny Restaurant El Solsonès (Solsona, 
Lleida)

Participació a Benvinguts a Pagès amb un 
menú basat en productes del territori

www.campingsolsones.com

Jornades i menús gastronòmics JUNY De l'1 al 30 de juny Oficina de Turisme de Tossa de 
Mar

Campanya gastronòmica dels Fideus a la 
Cassola (a diversos restaurants)

http://www.infotossa.com/

Jornades i menús gastronòmics JUNY De l'1 al 30 de juny Consell Comarcal de la Selva Jornades Gastronòmiques del Suquet de Peix 
de Sa Palomera a Blanes

www.selva.cat

Jornades i menús gastronòmics JUNY De l'1 al 30 de juny Consell Comarcal de la Selva 20ena Campanya Gastronòmica dels Fideus a 
la Cassola a Tossa de Mar

www.selva.cat

Jornades i menús gastronòmics JUNY Del 20 al 26 de juny ADELA. Associacio d'Empresaris 
de l'Ampolla

Coca amb premi (fomentar la venda de Coca 
de Sant Joan amb vals regal a establiments 
que la fan)

www.adela.cat

Jornades i menús gastronòmics JUNY Del 20 al 29 de juny 
(cap de setmana)

Restaurant El Solsonès (Solsona, 
Lleida)

Participació a la Setmana BIO amb un menú 
bio

www.campingsolsones.com

Jornades i menús gastronòmics JUNY Tot el mes Restaurant La Redolta de 
Florejacs (Lleida)

Juny, l'hort comença a donar verdures. Farem: 
tofat de verdures

http://www.florejacs.com/

Jornades i menús gastronòmics JUNY-
JULIOL

Del 3 de juny al 21 de 
juliol Bocca Restaurant (Mataró)

Menú degustació de les Jornades 
Gastronòmiques del peix i el marisc del 
Maresme

http://www.boccarestaurant.com/ca/

Jornades i menús gastronòmics TOT L'ANY Cada dissabte i 
diumenge

Restaurant L'Aliança 1919 
d'Anglès (Girona)

L'Hora del Vermut  (recuperar la cultura del 
vermut)

www.restaurantalianca.com/

Jornades i menús gastronòmics TOT L'ANY Finals de mes Restaurant Osmosis (Barcelona) Tastos de vi amb vins de les DO catalanes http://www.restauranteosmosis.com/ca/

Jornades i menús gastronòmics TOT L'ANY Del 15 al 30 de cada 
mes Restaurant Osmosis (Barcelona) Menús especials http://www.restauranteosmosis.com/ca/

Jornades i menús gastronòmics MARÇ-
JULIOL

Del 23 de març al 3 
de juliol Gremi d'Hotels de Barcelona Vermut en hotels de Bcn (recuperar el moment 

vermut, molt arrelat a la nostra cultura gastro)
http://www.barcelonahotels.org/

Jornades i menús gastronòmics MAIG Del 20 al 29 de maig Restaurant El Solsonès (Camping 
El Solsonès)

Menú BIO especial per a la Setmana BIO 
organitzada pel DARP

http://www.campingsolsones.com/ca/restaurante/
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Jornades i menús gastronòmics JUNY Del 3 al 12 de juny Gremi d'Hotels de Barcelona
Setmana de les Terrasses (el CREG 
s'enmarcarà als sopars i activitats culinàries 
que s'ofereixin)

http://www.barcelonahotels.org/

Jornades i menús gastronòmics OCTUBRE Del 7 al 16 d'octubre Turisme l'Ametlla de Mar Jornades de l'Arrossejat i del peix de llotja www.ametllademar.cat

Jornades i menús gastronòmics ABRIL 27 d'abril Associació Catalana de 
Professionals del Turisme

La tapa del mercat del Ninot al Mercat del 
Ninot de Bcn (amb col·laboració de l'ACT)

www.acpt.cat

Jornades i menús gastronòmics OCTUBRE Del 8 al 30 d'octubre Ajuntament d'Altafulla IX Edició de les Jornades Gastronòmiques. 
Ingredient estrella: la garrofa

http://www.altafulla.cat/

Jornades i menús gastronòmics SETEMBRE De l'1 al 30 de 
setembre

Oficina de Turisme de Tossa de 
Mar

Campanya gastronòmica de La Cuina del Cim i 
Tomba, la més antiga del municipi

http://www.tossademar.cat/

Jornades i menús gastronòmics NOVEMBRE Sense data concreta Antiga Estació de Benifallet. 
Benifallet. Tarragona

Jornades Gastronòmiques de Benifallet 
dedicades a 1 producte de temporada

http://www.estaciodebenifallet.com/ca/

Jornades i menús gastronòmics JULIOL-
AGOST

Del 22 de juliol al 28 
d'agost Bocca Restaurant. Mataró Menú degustació de les Jornades 

Gastronòmiques del tomàquet del Maresme
http://www.boccarestaurant.com/es/

Jornades i menús gastronòmics JULIOL Tot el mes Restaurant La Redolta. Florejacs. 
Lleida Juliol: conserves artesanes de Cal Pou. http://www.florejacs.com/

Jornades i menús gastronòmics AGOST Tot el mes Restaurant La Redolta. Florejacs. 
Lleida Agost: gintònic a la fresca http://www.florejacs.com/

Jornades i menús gastronòmics SETEMBRE Tot el mes Restaurant La Redolta. Florejacs. 
Lleida Setembre: dies de raïm i vi http://www.florejacs.com/

Jornades i menús gastronòmics OCTUBRE Del 7 al 16 d'octubre Turisme de l'Ametlla de Mar Jornades de l'Arrossejat i del peix de llotja 
(tapa blanca)

http://www.ametllamar.cat/turisme/es/inicio/

Jornades i menús gastronòmics OCTUBRE 16 d'octubre Turisme de l'Ametlla de Mar XXXII Diada de l'Arrossejat de l'Ametlla de Mar http://www.ametllamar.cat/turisme/es/inicio/

Jornades i menús gastronòmics OCTUBRE Del 7? al 12 d'octubre Oficina de Turisme de Sant Carles 
de la Ràpita Jornades gastronòmiques del pop i de l'arròs http://www.turismelarapita.com/
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Jornades i menús gastronòmics OCTUBRE De l'1 al 30 d'octubre Ajuntament de Peralada 3es Jornades Gastronòmiques de La Cuina del 
Platillo

http://ca.visitperalada.cat/per-fer/esdeveniments/la-cuina-del-
platillo-35/

Jornades i menús gastronòmics OCTUBRE De l'1 al 12 d'octubre Gremi d'Hostaleria i Turisme de 
Mataró i el Maresme 3a Ruta de les Tapes a Mataró www.gremihostaleria.com

Jornades i menús gastronòmics JULIOL 1a setmana de juliol Ajuntamrent de Ripoll Tech Summer 2016. Apartat 'food lab', sopars 
elaborats per l'Aula d'Hostaleria

http://www.ripoll.cat/

Jornades i menús gastronòmics OCTUBRE-
NOVEMBRE

Del 15 d'octubre a l'1 
de novembre

Institut de Promoció Econòmia de 
Palafrugell

Campanya gastronòmica El Niu, plat local, a 
diferents restaurants de Palafrugell

http://visitpalafrugell.cat/gastronomia/campanyes-
gastronomiques/es-niu/

Jornades i menús gastronòmics JULIOL 23 de juliol Ajuntament de Prats de Lluçanès tastaQmarca. Nova acció de promoció de la 
restauració i la gastronomia de la zona

http://www.pratsdellucanes.cat/web/

Jornades i menús gastronòmics AGOST Del 5 al 7 d'agost Hotel Hostal Sport Cap de setmana de ioga i alimentació 
saludable

http://www.hotelpriorat-hostalsport.com/ca/actualitat/cap-de-
setmana-de-ioga-al-priorat-fomentar-el-turisme-saludable 

Jornades i menús gastronòmics SETEMBRE 17 i 18 de setembre Mas Salagros Ecoresort & Aire 
Ancient Baths

Participació a les 6es Jornades de Tastets de 
Vallromanes amb una oferta gastronòmica

www.massalagros.com/ecoresort

Jornades i menús gastronòmics OCTUBRE 8 i 9 d'octubre
Associació de Gastronomia i 
Turisme del Baix Llobregat i 
L’Hospitalet

2a edició del Festival Tapes del Món LH a 
L'Hospitalet de Llobregat

www.agtbaix.cat

Jornades i menús gastronòmics OCTUBRE-
NOVEMBRE

De l’11 d’octubre a l’1 
de novembre 

Associació de Gastronomia i 
Turisme del Baix Llobregat i 
L’Hospitalet

8a edició del QuintoTapa Pota Blava a El Prat 
de Llobregat

www.agtbaix.cat

Jornades i menús gastronòmics OCTUBRE-
NOVEMBRE

Del 27 d’octubre al 13 
de novembre

Associació de Gastronomia i 
Turisme del Baix Llobregat i 
L’Hospitalet

Quarta edició QuintoTapa Cornellà www.agtbaix.cat

Jornades i menús gastronòmics SETEMBRE-
GENER

Del 12 de setembre al 
15 de gener de 2017 Les Fulles d'en Jordà Postres de temporada. Potenciar la fruita del 

temps amb explicacions
www.lesfulles.cat

Jornades i menús gastronòmics SETEMBRE-
SETEMBRE

Del 19 de setembre al 
19 de setembre de 
2017

Les Fulles d'en Jordà Menú Som Gastronomia. S'oferirà al restaurant 
i es promocionarà a fires.

www.lesfulles.cat

Jornades i menús gastronòmics OCTUBRE-
NOVEMBRE

Del 21 d'octubre al 6 
de novembre

Patronat Municipal de Turisme de 
Cambrils

Jornades de l'Oli Nou de Cambrils. Tastos i 
venda de producte amb DO Siurana

http://www.cambrils.cat/turisme
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Jornades i menús gastronòmics NOVEMBRE-
DESEMBRE

Del 25 de novembre a 
l'11 de desembre

Patronat Municipal de Turisme de 
Cambrils

Jornades del Romesco. Degustació a 
restaurants de les millors receptes elaborades 
amb el producte local

http://www.cambrils.cat/turisme

Jornades i menús gastronòmics NOVEMBRE De l'11 al 20 de 
novembre

Patronat Municipal de Turisme de 
Cambrils

Ruta de la Tapa. Degustació i concurs de 
tapes als bars i restaurants de Cambrils.

http://www.cambrils.cat/turisme

Jornades i menús gastronòmics OCTUBRE Sense dates 
concretes

Restaurant Entre Dos Mons. 
Palamós (Girona) Palamòs Gastronòmic. Nova acció https://www.facebook.com/entredosmons.oficial/

Jornades i menús gastronòmics TOT L'ANY Un cop al mes Restaurant Entre Dos Mons. 
Palamós (Girona) Sopars maridats a 6 mans. Nova acció https://www.facebook.com/entredosmons.oficial/

Jornades i menús gastronòmics SETEMBRE-
NOVEMBRE

Del 15 de setembre al 
15 de novembre Hostaleria i Turisme del Berguedà

Cuina del Bolet del Berguedà. Campanya 
gastronòmica a diferents restaurants de la 
comarca

www.cuinadelbolet.com

Jornades i menús gastronòmics NOVEMBRE-
GENER

Del 15 de novembre 
al 15 de gener Hostaleria i Turisme del Berguedà Cuina de la caça. Campanya gastronòmica a 

diferents restaurants de la comarca
www.berguedaturisme.com

Jornades i menús gastronòmics OCTUBRE 28 d'octubre Gremi d'Ostaleria dera Val d'Aran Sopar solidari. Reconstrucció del procés de 
tractamrnt de la mongeta de Bossòst. Vielha

Jornades i menús gastronòmics OCTUBRE 29 d'octubre Gremi d'Ostaleria dera Val d'Aran Dinar de pagès i jocs agrícoles. Bossòst

Jornades i menús gastronòmics OCTUBRE 29 d'octubre Gremi d'Ostaleria dera Val d'Aran Nit dels pintxos. Garòs

Jornades i menús gastronòmics OCTUBRE 30 d'octubre Gremi d'Ostaleria dera Val d'Aran
Era Mongetada. Promoció de la cuina de 
muntanya i elements relacionats amb la 
mateixa

www.eramongetada.org

Jornades i menús gastronòmics NOVEMBRE De l'1 al 30 de 
novembre

Gremi d'Hostaleria i Turisme de 
Mataró i el Maresme 4es Jornades Gastronòmiques del Fricandó www.gremihostaleria.com

Jornades i menús gastronòmics MARÇ-
DESEMBRE Tot l'any Gremi d'Hostaleria i Turisme de 

Mataró i el Maresme

Jornades gastronòmiques de la comarca 
(pe`sols, maduixes, peix i marisc, tomàquet, 
calamarenys, bolets i mongetes drl ganxet)

www.gremihostaleria.com

Jornades i menús gastronòmics NOVEMBRE 2a quinzena del mes 
de novembre Restaurant El Trabuc 5a Quinzena de la carxofa. Menú de 

degustació de receptes amb carxofes
www.eltrabuc.com



TIPOLOGIA MES DIA ORGANISME ACCIÓ WEB

Jornades i menús gastronòmics NOVEMBRE-
DESEMBRE Sense data concreta Restaurant El Trabuc Vallés, terra de llegums. Receptes de les 

llegums recuperades i autòctones
www.eltrabuc.com

Jornades i menús gastronòmics OCTUBRE-
NOVEMBRE

Del 21 d'octubre a 
mitjans de novembre

Consell Comarcal del Solsonès i 
Patronat de Turisme del Solsonès

12es Jornades Gastronòmiques de tardor del 
Solsonès

http://www.turismesolsones.com/

Jornades i menús gastronòmics NOVEMBRE Tot el mes Monestir de les Avellanes Porcpassió 2016. Promoció de la carn de porc 
de les Terres de Lleida

www.garrigues.cat

Jornades i menús gastronòmics NOVEMBRE 12 de novembre Ajuntament de Santa Coloma de 
Queralt

Som terra de safrà. Cuina, història, terra i 
cultura a Santa Coloma de Queralt.

www.somterradesafra.wordpress.com 

Jornades i menús gastronòmics OCTUBRE 27 d'octubre Col·lectiu de Cuiners de Lleida
Lleida Paisatges Gastronòmics. 1a edició. 
Difondre productes i gastronomia de Lleida. La 
Seu Vella. Lleida

www.xaletsuis.com

Jornades i menús gastronòmics OCTUBRE De l'1 al 31 d'octubre Consell Comarcal de la Selva Jornades Gastronòmiques de La Pesca de l'Art www.selva.cat

Jornades i menús gastronòmics DESEMBRE De l'1 al 31 de 
desembre Consell Comarcal de la Selva Cuina tradicional tossenca www.selva.cat

Jornades i menús gastronòmics NOVEMBRE-
DESEMBRE

Sense dates 
concretes Els Ceps Restaurant Tòfona Turisme. Donar a conèixer la tòfona de 

la Conca de Barberà al visitant
www.restaurantelsceps.com

Jornades i menús gastronòmics NOVEMBRE 12 i 13 de novembre Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres

Fira de Tardor i Festa de la Sembra. 
Centrades en els bolets i la coca de 
Llavaneres

http://www.ajllavaneres.cat/

Jornades i menús gastronòmics NOVEMBRE 5 de novembre Oficina de Turisme de Sant Carles 
de la Ràpita

Diada del Llagostí. Promoció gastronòmica 
d'aquest producte de temporada

http://www.turismelarapita.com/

Jornades i menús gastronòmics NOVEMBRE-
DESEMBRE

Del 5 de novembre al 
8 de desembre

Oficina de Turisme de Sant Carles 
de la Ràpita Jornades gastronòmiques del llagostí http://www.turismelarapita.com/

Jornades i menús gastronòmics DESEMBRE Del 3 al 8, 10 i 11, 17 
i 18 de desembre ADELA Ruta de la Tapa de l'Ostra de l'Ampolla http://www.adela.cat/

Jornades i menús gastronòmics OCTUBRE-
NOVEMBRE

De l'11 d'octubre a l'1 
de novembre Ajuntament del Prat de Llobregat 7ena edició del Quinto Tapa Pota Blava. El 

Prat de Llobregat
www.elprat.cat
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Jornades i menús gastronòmics OCTUBRE Tot el mes Restaurant La Redolta de 
Florejacs

Octubre. Bolets més enllà del bosc de Ca la 
Guillerma. Farem: Arròs amb bolets

www.florejacs.com

Jornades i menús gastronòmics NOVEMBRE Tot el mes Restaurant La Redolta de 
Florejacs

Novembre. Jornades de la tupina. Farem: 
Fideus amb tupina

www.florejacs.com

Jornades i menús gastronòmics DESEMBRE Tot el mes Restaurant La Redolta de 
Florejacs

Desembre. Què seria del Nadal sense un àpat 
tradicional. Farem: Escudella, torrons i neules

www.florejacs.com

Jornades i menús gastronòmics OCTUBRE De l'1 al 30 d'octubre Bocca Restaurant Mataró Menú degustació de les Jornades 
Gastronòmiques del Calamar 'Calamarenys

www.boccarestaurant.com

Jornades i menús gastronòmics OCTUBRE-
NOVEMBRE

Del 21 d'octubre al 24 
de novembre Bocca Restaurant Mataró Menú degustació de les Jornades 

Gastronòmiques dels bolets del Maresme
www.boccarestaurant.com

Jornades i menús gastronòmics NOVEMBRE-
DESEMBRE

Del 25 de novembre 
al 18 de desembre Bocca Restaurant Mataró Menú degustació de les Jornades 

Gastronòmiques dels fesols del Maresme
www.boccarestaurant.com

Jornades i menús gastronòmics DESEMBRE-
GENER

Del 19 de desembre 
de 2016 al 6 de gener 
de 2017

Ajuntament de Calafell (Patronat 
de Turisme de Calafell)

5enes Jornades Gastronòmiques 'Tasta el 
Nadal a Calafell' als restaurants del municipi

www.calafell.org

Jornades i menús gastronòmics OCTUBRE-
DESEMBRE

Del 15 d'octubre al 31 
de desembre Consell Comarcal de la Terra Alta

degusta, Terra Alta. Menús gastronòmics 
cuinats amb oli d'oliva de la DOP Terra Alta a 
restaurants de la comarca

www.terra-alta.cat

Jornades i menús gastronòmics NOVEMBRE 12 de novembre

Olea Soul (en col·laboració amb el 
Centre de la Cultura de l’Oli de 
Catalunya (CCOC) i el Museu de 
l’Oli de Catalunya)

Jornada de collita d’olives, visites a patrimoni i 
dinar gastronòmic de la cuina de l’oli a La 
Granadella (Les Garrigues)

http://www.oleasoul.com/

Jornades i menús gastronòmics DESEMBRE 3 de desembre

Olea Soul (en col·laboració amb el 
Centre de la Cultura de l’Oli de 
Catalunya (CCOC) i el Museu de 
l’Oli de Catalunya)

Jornada de collita d’olives, visites a patrimoni i 
dinar gastronòmic de la cuina de l’oli a La 
Granadella (Les Garrigues)

http://www.oleasoul.com/

Jornades i menús gastronòmics NOVEMBRE Del 4 al 27 de 
novembre

Terrassa Gastronòmica - 
Ajuntament de Terrassa 

Campanya "Tardor de Caça i Bolets a 
Terrassa" per acostar als ciutadans i els 
visitants al món dels bolets i la gastronomia 
típica de la tardor

www.visitaterrassa.cat/bolets

Jornades i menús gastronòmics NOVEMBRE Del 4 al 27 de 
novembre

Terrassa Gastronòmica - 
Ajuntament de Terrassa 

XIX Jornades Gastronòmiques de la caça i 
bolets a 25 restaurants de la ciutat

www.visitaterrassa.cat/bolets



TIPOLOGIA MES DIA ORGANISME ACCIÓ WEB

Jornades i menús gastronòmics NOVEMBRE 19 de novembre Ajuntament de Valls
III Jornada Gastronòmica del Calçot de Valls. 
Promoció del producte IGP Calçot de Valls i 
tret de sortida de la temporada de calçots

www.valls.cat

Jornades i menús gastronòmics DESEMBRE 16, 17 i 18 de 
desembre

Associació de Gastronomia i 
Turisme del Baix Llobregat

Fira Tapa Pota Blava i Carxofa Prat. Promoció 
dels productes estrella del Prat de Llobregat

www.agtbaix.cat

Jornades i menús gastronòmics MAIG 5, 6 i 7 de maig Restaurant Nectari. Barcelona
1a Ruta de les Estrelles-Rota das Estrelas. 
Menú degustació a càrrec del xef titular, 2 
portuguesos i 1 holandès

www.nectari.es

Jornades i menús gastronòmics JUNY Del 4 al 18 de juny Patronat Municipal de Turisme de 
Calafell

5a Quinzena Gastronòmica de l'Arrossejat als 
restaurants de Calafell

www.calafell.cat

Jornades i menús gastronòmics MAIG-
JULIOL

Del 13 de maig al 24 
de juliol Ajuntament de Palamós

Menú de la Gamba (als restaurants de 
l'Associació El Plat Blau de Calonge-Sant 
Antoni)

www.visitpalamos.cat

Jornades i menús gastronòmics OCTUBRE Del 8 al 30 d'octubre Ajuntament d'Altafulla (regidoria 
de Comerç)

IX Jornades Gastronòmiques d'Altafulla, 
enguany amb un ingredient comú: la garrofa

http://www.altafulla.cat/

Jornades i menús gastronòmics MAIG 7 i 14 de maig a la nit Grup Ferré Sopars de Cabaret Gastronòmic (Gastrorimes) 
amb Lali Feliu. Fusió de gastronomia i teatre

www.grupferre.com

Jornades i menús gastronòmics MAIG Del 16 al 29 de maig Ajuntament de Molins de Rei
Molins de Rei BdeGust. Promoció del comerç i 
la gastronomia de la vil·la amb diferents 
activitats

www.molinsderei.cat

Jornades i menús gastronòmics MAIG-JUNY Del 29 de maig al 12 
de juny

Àrea de Turisme de l'Ajuntament 
de Vandellòs i L'Hospitalet de 
l'Infant

XVII Jornades de la Tonyina. Tapes i menús 
elaborats amb el producte a restaurants

http://www.vandellos-hospitalet.cat/

Jornades i menús gastronòmics JUNY Del 6 al 12 de juny Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès

1a edició del Tasta SQV. Menús a restaurants, 
tast de vins i caves, mostra de tapes i vermuts 
musicals

http://www.santquirzevalles.cat/DetallNoticia/_CR1bHNtBU9D
LTRiyiCrCY6SZpdnavc_JtQvTFzx0bEA

Jornades i menús gastronòmics JUNY De l'1 al 30 de juny Ajuntament de Blanes IX Jornades Gastronòmiques del suquet de 
peix de Sa Palomera de Blanes

www.visitblanes.net/suquet

Jornades i menús gastronòmics MAIG-
DESEMBRE

Del 24 de maig al 31 
de desembre

Consell Comarcal de la Terra Alta 
+ Associació Empresaris 
d'Hostaleria de la TA

degusTa, Terra Alta (8 restaurants incorporen 
menús gastronòmics cuinats amb productes de 
la zona)

http://www.terra-alta.cat/
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Jornades i menús gastronòmics JUNY A partir de l'1 de juny Restaurant Pelai. Barcelona Menú Ramblas  amb una oferta de plats de 
gastronomia catalana

https://www.facebook.com/Restaurant-Pelai-
692106190845580/

Jornades i menús gastronòmics JUNY Del 17 al 19 de juny Restaurant Els Ceps. Vilanova de 
Prades. Conca de Barberà Menú Benvingut a Pagès www.restaurantelsceps.com

Jornades i menús gastronòmics JUNY-
DESEMBRE

De l'1 de juny al 30 
de desembre

Restaurant Les Finestres de 
Llúria. Barcelona Menú Finestres. Plats de proximitat i Km0 https://www.facebook.com/Les-Finestres-de-Ll%C3%BAria-

1413575198944676/

Jornades i menús gastronòmics TOT L'ANY Tot l'any Restaurant Cal Farré. Vallfogona 
de Balaguer (Lleida)

Menú Som Gastronomia adaptat a les 
estacions i Menú caragolada 

www.calfarre.com

Jornades i menús gastronòmics JUNY Del 17 al 19 de juny La Botiga de Montsonís. 
Montsonís (Lleida) Menú especial 'Benvinguts a Pagès' http://www.botigamontsonis.com/

Fires, festes i mostres de 
producte ? MAIG Buscar data Mató de Montserrat-Masia Can 

Fermí
Participació a la 14ena Fira de Productes 
Artesanals a Marganell

https://www.facebook.com/MasiaCanFermi/

Fires, festes i mostres de 
producte GENER 23-24 Mató de Montserrat - Masia Can 

Fermí Fira dels Romeus a Monistrol de Montserrat https://www.facebook.com/MasiaCanFermi

Fires, festes i mostres de 
producte GENER 15, 16 i 17 Camp de Cervià de Les Garrigues 

i Secció de Crèdit SCCL
53a Fira de l'Oli de Qualitat Verge Extra i Les 
Garrigues a Les Borges Blanques

http://campdecervia.com/?lang=ca

Fires, festes i mostres de 
producte FEBRER Primer cap de 

setmana Ajuntament de Molins de Rei Fira de la Candelera (Festa Tradicional 
d'Interès Nacional des del 2002)

www.molinsderei.cat

Fires, festes i mostres de 
producte FEBRER 5 al 7 Mató de Montserrat - Masia Can 

Fermí
Participació a la 164a Fira de la Candelera de 
Molins de Rei

http://www.firacandelera.cat/

Fires, festes i mostres de 
producte FEBRER 6 al 9 Turisme dels Pallars Sobirà Calderada (Sort, Rialp, Esterri d'Àneu, Llavorsí 

i Gerri de la Sal)
http://turisme.pallarssobira.cat/

Fires, festes i mostres de 
producte FEBRER 7-8 febrer Consell Comarcal de la Selva Fira Festa de la Botifarra Dolça a Vilobí 

d'Onyar
www.selva.cat

Fires, festes i mostres de 
producte FEBRER 42409 Consell Comarcal de la Selva Festa del Ranxo de Vidreres www.selva.cat
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Fires, festes i mostres de 
producte FEBRER 21 de febrer Ruta del Xató Festa del Xató de Vilafranca del Penedès www.rutadelxato.com

Fires, festes i mostres de 
producte FEBRER 19 al 21 Consell Comarcal de la Selva Fira del Porc de Riudellots de la Selva www.selva.cat

Fires, festes i mostres de 
producte FEBRER 42414 Associació Cultural i 

Gastronòmica Ceps i Manduca Festa d'Homenatge al Porc http://www.cepsimanduca.cat/inici.html

Fires, festes i mostres de 
producte FEBRER 19 al 21 Consell Comarcal de la Selva Fira del porc de Riudellorts de la Selva www.selva.cat

Fires, festes i mostres de 
producte MARÇ Del 2 al 20 de març Terrassa Gastronòmica-

Ajuntament de Terrassa
Un Festival dels sentits! Celebra el Festival de 
Jazz amb Botifarra de Músic i Memphis Slim

http://visitaterrassa.cat/turisme-gastronomic/

Fires, festes i mostres de 
producte MARÇ 4-5-6 de març Barcelona Beer Festival

5a edició del festival de cervesa artesana i 1r 
Barcelona Beer Challenge (concurs x triar la 
millor)

www.barcelonabeerfestival.com

Fires, festes i mostres de 
producte MARÇ 5-6 de març Consell Comarcal i Patronat de 

Turisme del Solsonès
7a Fira del Trumfo i la Tòfona i 1a Festa del Vi 
de Solsona a Solsona

www.firadeltrumfo.com

Fires, festes i mostres de 
producte MARÇ 6 MARÇ Associació Cultural i 

Gastronòmica Ceps i Manduca Calçotada Popular http://www.cepsimanduca.cat/inici.html

Fires, festes i mostres de 
producte MARÇ 13 Març Consell Comarcal de la Selva Festa i Fira de la Matança del Porc a La 

Cellera del Ter
www.selva.cat

Fires, festes i mostres de 
producte MARÇ 17-20 de març

Cal Feru + Alter Sinergies + Ajunt 
Sant Sadurní d'Anoia + Sant 
Llorenç d'Hortons

3a edició del Decanta (Festival de Música i 
Vins i Caves d'Autor)

www.decanta.cat

Fires, festes i mostres de 
producte ABRIL 15 i 16 d'abril

MIDIT (Mancomunitat d'Iniciatives 
pel Desenvolupament Integral del 
Territori)

Festival Música i gastronomia (pendent de 
confirmar) Concerts amb tastos de cuina i vi

http://www.midit2020.com/?lang=ca

Fires, festes i mostres de 
producte ABRIL Del 15 al 17 d'abril Ajuntament de Sant Andreu de 

Llavaneres
Festa del Pèsol i 17a Mostra Gastronòmica del 
Pèsol Garrofal de Llavaneres als restaurants

www.santandreudellavaneres.cat

Fires, festes i mostres de 
producte ABRIL Del 15 al 17 d'abril Idea de Patata RUMM Festival Gastonòmic (lúnic de les 

Terres de Lleida en el marc dels Food Trucks)
www.ideadepatata.com
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Fires, festes i mostres de 
producte ABRIL 17 d'abril Ajuntament de Tremp - Al teu 

gust, aliments del Pallars

2ona Festa Pallars Terra de Corder 
(reivindicació de la carn de corder del Pallars a 
restaurants i carnisseries)

https://alteugust.wordpress.com/

Fires, festes i mostres de 
producte ABRIL 25 d'abril DARP + Alimentaria Exhibitions

Jornada tècnica: 'Aliments a la carta. Nous 
productes per a noves demandes' a 
Alimentaria

www.ruralcat.net

Fires, festes i mostres de 
producte ABRIL Del 25 al 28 d'abril Embotits Pedragosa Presència al salo Alimèntaria de Barcelona http://www.pedragosa.net/ca/

Fires, festes i mostres de 
producte ABRIL Del 25 al 28 d'abril Clúster Gourmet de Catalunya 

(Catalonia Gourmet)
Presència al salo Alimèntaria de Barcelona + 
Showcooking

http://www.cataloniagourmet.cat/

Fires, festes i mostres de 
producte ABRIL 28 d'abril DOP Mongeta del Ganxet Showcooking 'Mongeta del ganxet, de la 

tradició a la innovació' en el saló Alimentaria
http://www.mongetadelganxet.cat/

Fires, festes i mostres de 
producte ABRIL Sense data Ajuntament del Prat de Llobregat Festa de la Carxofa (activitats gastro, culturals 

i ambientals al voltant de la carxofa)
http://www.elprat.cat/

Fires, festes i mostres de 
producte ABRIL Buscar data Mató de Montserrat-Masia Can 

Fermí
Participació a la Fira d'Artesans de Sant Marc 
a Mura

https://www.facebook.com/MasiaCanFermi/

Fires, festes i mostres de 
producte ABRIL Buscar data Mató de Montserrat-Masia Can 

Fermí
Participació a la 3a Mostra de Productes de la 
Terra a Rajadell

https://www.facebook.com/MasiaCanFermi/

Fires, festes i mostres de 
producte ABRIL-MAIG Buscar data Mató de Montserrat-Masia Can 

Fermí
Participació a la 35ena Fira de Sant Ponç a 
Mataró

https://www.facebook.com/MasiaCanFermi/

Fires, festes i mostres de 
producte ABRIL-MAIG 30 d'abril i 1 de maig Fundació Alícia Alicía't! Festa de la cuina sana, fàcil i divertida 

(parades, activitats i tallers per a tothom) 
http://www.alicia.cat/festaalicia/

Fires, festes i mostres de 
producte ABRIL-MAIG 30 d'abril i 1 de maig

MIDIT (Mancomunitat d'Iniciatives 
pel Desenvolupament Integral del 
Territori)

Participació a Alicía't! (pendent de confirmar) http://www.midit2020.com/?lang=ca

Fires, festes i mostres de 
producte ABRIL-MAIG 30 d'abril i 1 de maig Ajuntament de Sant Pol de Mar i 

Penya Xíndries de Sant Pol
V Fira del Maresme d'Artesans del Formatge 
de Pastor (venda, tallers i tasts guiats)

http://santpol.cat/

Fires, festes i mostres de 
producte ABRIL-MAIG 29-30 abril i 1 de 

maig
Patronat Municipal de Turisme de 
Calafell - Ajuntament de Calafell

III Calafell Family Weekend (rebut material 
addicional)

http://calafell.cat/
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Fires, festes i mostres de 
producte MAIG 7 i 8 de maig Ajuntament de Sant Pol de Mar XIII Fira de la Maduixa de la Vallalta (venda de 

maduixes i planters dels pagesos de la vila)
http://santpol.cat/

Fires, festes i mostres de 
producte MAIG 8 de maig Ajuntament de Canet de Mar 13a Diada de la Maduixa (venda, concurs de 

postres i pastissos, demostracions, tallers)
http://www.canetdemar.cat/

Fires, festes i mostres de 
producte MAIG 20, 21 i 22 de maig Federació de Colles de L'Aplec del 

Caragol
37è Aplec del Caragol. Festa Tradicional 
d'Interès Nacional de Catalunya

www.aplec.org

Fires, festes i mostres de 
producte MAIG 28 de maig Associació Festa, Gastronomia i 

Cultura
Dvins: IV Mostra de Vins i Caves de proximitat 
de la DO Costers del Segre a Agramunt

www.dvins.cat

Fires, festes i mostres de 
producte JUNY 3, 4 i 5 de juny ADELA. Associacio d'Empresaris 

de l'Ampolla

Fira GastroAdela.com (gastronòmica i 
comercial de productes de les Terres de 
l'Ebre)

www.adela.cat

Fires, festes i mostres de 
producte JUNY 4 o 5 de juny 

(confirmar)

Turisme del Pallars Sobirà 
(Consell Comarcal del Pallars 
Sobirà)

Fira d'Oficis i menestrals de Rialp. 
Showcooking amb productes Km0 by Mariano 
Gonzalvo

http://turisme.pallarssobira.cat/

Fires, festes i mostres de 
producte JUNY 5 de juny Consell Comarcal de la Selva Fira del Pa amb Tomàquet a Santa Coloma de 

Farners
www.selva.cat

Fires, festes i mostres de 
producte JUNY Dates per confirmar Clúster Gourmet de Catalunya 

(Catalonia Gourmet)

II Nit del Gourmet Català al Born Centre 
Cultural de Barcelona (trobada entre 
productors i agents del sector)

http://www.cataloniagourmet.cat/

Fires, festes i mostres de 
producte ABRIL 23 d'abril, d'11 a 19h. Ocio Vital Food Wine Tours Festa del llibre, el vi i la gastronomia a Tours, 

Tapas and Friends (Bcn)
http://ociovital.com/blog/

Fires, festes i mostres de 
producte JUNY Del 17 al 19 de juny Gremi d'Hostaleria i Turisme de 

Mataró i el Maresme
2a Fira Gastronòmica i de la Cervesa Artesana 
a Mataró

www.gremihostaleria.com

Fires, festes i mostres de 
producte SETEMBRE Del 9 a l'11 de 

setembre Ajuntament de Blanes
Fira de productes catalans entre ells de 
productes blanencs. Previsió de showcooking 
també. Passeig del Mar de Blanes

www.visitblanes.net

Fires, festes i mostres de 
producte OCTUBRE 29 i 30 d'octubre Conselh Generau d'Aran 5a Era Mongetada, festa gastronòmica i 

cultural relacionada amb la mongeta local
http://www.conselharan.org/es/
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Fires, festes i mostres de 
producte

MAIG-
OCTUBRE Sense data concreta Ticus Restaurant. Sant Sadurní 

d'Anoia. Barcelona
Montaticus al carrer. Ampli assortiment de 
'pintxos' al vespre

http://www.ticusrestaurant.cat/qui-som/

Fires, festes i mostres de 
producte SETEMBRE Sense data concreta Mató de Montserrat-Masia Can 

Fermí
Participació a la 35ena Fira de Calella i l'Alt 
Maresme. Degustació i venda de productes

https://www.facebook.com/MasiaCanFermi/

Fires, festes i mostres de 
producte OCTUBRE Sense data concreta Mató de Montserrat-Masia Can 

Fermí

Participació a la 23a Fira de la Coca i el Mató a 
Monistrol de Montserrat. Degustació i venda de 
productes

https://www.facebook.com/MasiaCanFermi/

Fires, festes i mostres de 
producte DESEMBRE Sense data concreta Mató de Montserrat-Masia Can 

Fermí
Participació a la 4a Fira del Montserratí. 
Degustació i venda de productes

https://www.facebook.com/MasiaCanFermi/

Fires, festes i mostres de 
producte DESEMBRE Sense data concreta Mató de Montserrat-Masia Can 

Fermí
Participació a la 12a Fira de Nadal de Collbató. 
Degustació i venda de productes

https://www.facebook.com/MasiaCanFermi/

Fires, festes i mostres de 
producte DESEMBRE Sense data concreta Mató de Montserrat-Masia Can 

Fermí

Participació a la 9a Fira de Nadal a Sant 
Vicenç de Castellet. Degustació i venda de 
productes

https://www.facebook.com/MasiaCanFermi/

Fires, festes i mostres de 
producte JULIOL 1 i 2 de juliol MIDIT Fruits de la Terra. 5a Fira de Producte Local 

del Territori
http://www.midit2020.com/

Fires, festes i mostres de 
producte JULIOL 9 i 10 de juliol Ajuntament de Sant Andreu de 

Llavaneres
Sota els estels. Shopping night i fireta d'estiu a 
mar amb la participació de restaurants locals

http://www.ajllavaneres.cat/

Fires, festes i mostres de 
producte

JULIOL-
SETEMBRE Sense data concreta Ajuntament de Sant Andreu de 

Llavaneres
Market Balis. Fires a Port Balis. Novetat: 
degustació de l'oferta gastronòmica de la zona

http://www.ajllavaneres.cat/

Fires, festes i mostres de 
producte AGOST 20 d'agost Ajuntamrent de Ripoll

Fira de la Cervesa i la Tapa. Promoció de 
cerveses produïdes al Ripollès i comarques 
veïnes

http://www.ripoll.cat/

Fires, festes i mostres de 
producte OCTUBRE Primer cap de 

setmana d'octubre Ajuntamrent de Ripoll Fira Europea del Formatge.Promoció del 
formatge del Ripollès i altres destinacions

http://www.ripoll.cat/

Fires, festes i mostres de 
producte AGOST Sense data concreta Unió d'Empresaris d'Hostaleria i 

Turisme Costa Brava Centre
36a Fira de vins i caves de Catalunya a la 
Costa Brava i 21è tast de formatges

http://www.grupcostabravacentre.com/

Fires, festes i mostres de 
producte SETEMBRE 4 de setembre Ajuntament de Tiurana 6ena Fira del Bitxo i la Mongeta de Tiurana 

(productes locals)
www.tiurana.cat
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Fires, festes i mostres de 
producte SETEMBRE Del 16 al 18 de 

setembre The Beerbox Company Hoopla Beer Festival. Nou festival de cervesa 
artesana a Bcn

www.hooplabeerfestival.com

Fires, festes i mostres de 
producte AGOST Del 7 a l'11 d'agost Turisme del Pallars Sobirà-Consell 

Comarcal del Pallars Sobirà
1a Fira de la Cervesa a Esterri d'Aneu. 
Exposició, venda i tast de cerveses artesanes

http://turisme.pallarssobira.cat/

Fires, festes i mostres de 
producte OCTUBRE Del 7 al 9 d'octubre

Ajuntament de Sant Sadurní 
d'Anoia i CIC Fassina- Centre 
d'Interpretació del Cava

Cavatast 2016. 20ena edició de la mostra de 
caves i gastronomia de Sant Sadurní d'Anoia

http://www.turismesantsadurni.com/cavatast.php

Fires, festes i mostres de 
producte OCTUBRE 12 d'octubre Múria, Centre d'Interpretació 

Apícola
Festa de la Crestada. Visita, degustació de 
mels, audició de jotes i dinar

http://www.melmuria.com/centre-interpretracio-apicola/

Fires, festes i mostres de 
producte SETEMBRE 9 de setembre Mas Salagros Ecoresort & Aire 

Ancient Baths
Participació a la 42ena Festa de la Verema 
d'Alella amb una oferta gastronòmica

www.massalagros.com/ecoresort

Fires, festes i mostres de 
producte

OCTUBRE-
NOVEMBRE

Del 7 d'octubre a l'1 
de novembre

Consell Comarcal de l'Alta 
Ribagorça 

22es Jornades Gastronòmiques del Bolet a 
l'Alta Ribagorça a diferents resturants de la 
comarca

http://www.turismealtaribagorca.cat/gastronomia/gastronomia

Fires, festes i mostres de 
producte DESEMBRE Del 16 al 18 de 

desembre de 2016 

Associació de Gastronomia i 
Turisme del Baix Llobregat i 
L’Hospitalet

44a Fira Avícola Raça Prat. 4a edició Fira 
Tapa Pota blava i Carxofa Prat (El Prat de Ll.)

www.agtbaix.cat

Fires, festes i mostres de 
producte SETEMBRE 24 i 25 de setembre Ajuntament de Manlleu

PORC I CERVESA, fira gastronòmica. 
Degustació i venda de productes del porc i 
cervesa artesana, entre altres

http://www.porcicervesa.cat/

Fires, festes i mostres de 
producte OCTUBRE 15 i 16 d'octubre Ajuntament de La Seu d'Urgell 22ena Fira de Formatges Artesans del Pirineu 

(degustació i venda)
www.laseu.cat

Fires, festes i mostres de 
producte OCTUBRE 7, 8 i 9 d'octubre

Ajuntament de Sant Sadurní 
d'Anoia i CIC Fassina-Centre 
d'Interpretació del Cava

Cavatast 2016 a Sant Sadurní d'Anoia www.turismesantsadurni.cat

Fires, festes i mostres de 
producte NOVEMBRE 5 i 6 de novembre

Turisme del Pallars Sobirà 
(Consell Comarcal del Pallars 
Sobirà)

Fira de la Tardor: Mostra-degustació de corder 
de xisqueta i cerveses artesanes. Sort

www.pallarssobira.cat

Fires, festes i mostres de 
producte OCTUBRE 14 i 15 d'octubre

Turisme del Pallars Sobirà 
(Consell Comarcal del Pallars 
Sobirà)

Degustació de carn de vedella IGP vedella 
dels Pirineus Catalans i tast de poltre criat al 
Pallars. Esterri d'Àneu

www.pallarssobira.cat

Fires, festes i mostres de 
producte NOVEMBRE Primer diumenge de 

novembre Olis Solé Festa de l'Oli Nou d'Olis Solé. Degustacions, 
balls, concurs i animació

www.olissole.com
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Fires, festes i mostres de 
producte OCTUBRE 9 d'octubre Castanya de Viladrau Festa de l'arribada de la Castanya i Jornada 

sense gluten a Viladrau
www.castanyadeviladrau.cat

Fires, festes i mostres de 
producte OCTUBRE 14, 15 i 16 d'octubre EMD de Bitem IX Fira de la Clementina. Promoció de la fruita 

del maeix nom. Bítem
http://www.clementinadebitem.cat/index.asp

Fires, festes i mostres de 
producte OCTUBRE 22 i 23 d'octubre Consell Comarcal del Solsonès i 

Patronat de Turisme del Solsonès
9a Fira del Bolet i el boletaire del Solsonès. 
Solsona

http://www.turismesolsones.com/

Fires, festes i mostres de 
producte OCTUBRE Finals d'octubre Consell Comarcal del Solsonès i 

Patronat de Turisme del Solsonès 8a Fira d'Ous d'Euga http://www.turismesolsones.com/

Fires, festes i mostres de 
producte NOVEMBRE Sense data concrets Centre Oleícola del Penedès Presentació Oli Novell Campanya 2016-2017 http://ceolpe.com/

Fires, festes i mostres de 
producte NOVEMBRE 12 i 13 de novembre

Associació Cultural per al Foment 
de la Ratafia i les Tradicions 
Culturals

35ena Festa Concurs de la Ratafia de Santa 
Coloma de Farners

www.ratafia.cat

Fires, festes i mostres de 
producte OCTUBRE 22 i 23 d'octubre Turisme de Lleida 8ena Festa del Vi de Lleida http://web.turismedelleida.cat/landing/lleidavifest/

Fires, festes i mostres de 
producte OCTUBRE 23 d'octubre Consell Comarcal de la Selva Fira del Bolet de Riells i Viabrea www.selva.cat

Fires, festes i mostres de 
producte DESEMBRE Del 3 a l'11 de 

desembre
Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres Fira de Nadal http://www.ajllavaneres.cat/

Fires, festes i mostres de 
producte DESEMBRE 16, 17 i 18 de 

desembre Ajuntament del Prat de Llobregat 43a Fira Avícola del Prat i Fira Tapa Pota 
Blava. El Prat de Llobregat

www.elprat.cat

Fires, festes i mostres de 
producte GENER 29 de gener Ajuntament de Valls Gran Festa de la Calçotada a Valls www.valls.cat

Fires, festes i mostres de 
producte GENER

Dissabte 21, de 10 a 
21h i diumenge 22, 
de 10 a 20h.

Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts

33a Mostra Agrícola i Comercial de St Vicenç 
dels Horts (múltiples activitats)

www.svh.cat
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Fires, festes i mostres de 
producte JUNY 11 de juny Ajuntament de Palamós

3a edició de la Fira de la Gamba. 
Degustacions, mercat de productes i activitats 
relacionades amb la cuina i la pesca

www.palamos.cat

Fires, festes i mostres de 
producte MAIG Del 20 al 29 de maig Departament d'Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació
Setmana BIO per a l'alimentació ecològica. 
200 activitats repartides pel territori

http://pae.gencat.cat/setmanabio

Fires, festes i mostres de 
producte JUNY 4 de juny Patronat Municipal de Turisme de 

Calafell
32è Arrossejat Popular al Passeig Marítim de 
St Joan de Déu de la Platja de Calafell

www.calafell.cat

Fires, festes i mostres de 
producte JULIOL 2 de juliol Restaurant El Folló. Tagamanent 8a Festa del Pa. Xerrades de forners i altres 

activitats al voltant del pa
http://elfollo.com/ewp/la-festa-del-pa 

Fires, festes i mostres de 
producte OCTUBRE 29 i 30 d'octubre Conselh Generau d'Aran 5a Era Mongetada. Festa gastro i cultural al 

voltant de la mongeta produïda a la Val d'Aran
http://www.conselharan.org/es/

Fires, festes i mostres de 
producte OCTUBRE 21, 22 i 23 d'octubre Institut de Mercats de Barcelona Mercat de Mercats. La gran fira del producte i 

la gastronomia al Pla de la Catedral de Bcn
http://www.mercatsbcn.com/

Fires, festes i mostres de 
producte MAIG 29 de maig

Àrea de Turisme de l'Ajuntament 
de Vandellòs i L'Hospitalet de 
l'Infant

XI Diada de la Tonyina a la Plaça Catalunya de 
L'Hospitalet de l'Infant. Degustació de tapes

http://www.vandellos-hospitalet.cat/

Fires, festes i mostres de 
producte JUNY Del 3 al 5 de juny Expogestió / Temps de Vi 5a edició de Temps de Vi, fira 

enogastronòmica a Vilanova i la Geltrú
www.tempsdevi.cat

Fires, festes i mostres de 
producte NOVEMBRE Primer diumenge de 

novembre Olis Solé SL
Festa de l'Oli Nou d'Olis Solé a les 
instal·lacions. Mont-Roig del Camp 
(Tarragona)

www.olissole.com

fira o mercat NOVEMBRE 19 i 20 de novembre Institut Municipal de Promoció 
d'Olot (IMPO)

Fira Orígens. Fira agroalimentària de 
productes de qualitat de Catalunya. Al recinte 
firal d'Olot

www.firaorigens.cat

Exposicions i mostres  o eno MAIG Del 12 al 14 de maig Ajuntament de Valls 5è Músic Valls Va de Vins – Mostra de Vins de 
la DO Tarragona

www.valls.cat

Exposicions i mostres  o eno NOVEMBRE 27 de novembre, d' 
11 a 15 hores Patronat de Turisme de Subirats 12è Subirats Tasta’l (Mostra de vins, caves i 

productes de la terra)
http://subirats.cityexperience.es/index.html?lang=ca/#!/
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Exposicions i mostres GENER 30 de gener Llotja de Contractació i Mercat en 
Origen de Vic

1a Mostra de la Tòfona Silvestre a Osona 
(jornada de promoció del producte. NEW!)

http://www.llotjadevic.org/noticies/9/tofona

Exposicions i mostres FEBRER Del 20 al 24 Associació de Gastronomia i 
Turisme del Baix Llobregat

L'Hospitalet Experience. Mostra de 
Gastronomia i Cultura de L'Hospitalet (1a 
edició)

www.agtbaix.cat/ 

Exposicions i mostres MARÇ 25-26 març Turisme dels Pallars Sobirà 13a edició de la Mostra de Formatges 
Artesans de Catalunya (Sort)

http://turisme.pallarssobira.cat/

Exposicions i mostres ABRIL 3 d'abril Ajuntament de Molins de Rei 1a Mostra Gastronòmica al carrer http://www.molinsderei.cat/

Exposicions i mostres ABRIL De l'1 al 24 d'abril
Mel Muria - Federació de 
Cooperatives Agràries de 
Catalunya

Exposició 'Un món sense abelles' al Muria 
Centre d'Interpretació Apícola del Perelló

www.melmuria.com

Exposicions i mostres MAIG 8 de maig. D'11 a 
15h.

ADELA. Associacio d'Empresaris 
de l'Ampolla

Botigues al carrer. Diada de l'Ostra (donar a 
conèixer productes de comerciants)

www.adela.cat

Exposicions i mostres JUNY 17 i 18 de juny Ajuntament de Sant Pol de Mar
III Mostra Gastronòmica de Sant Pol 
(restaurants, fleques, pastisseries i artesans 
alimentaris)

http://santpol.cat/

Exposicions i mostres MAIG 28 i 29 de maig
ACREFA (Associació Catalana de 
Ramaders i Elaboradors de 
Formatge)

Mostra de Formatges Artesans de Catalunya 
dins el Tasta Anoia a Igualada

http://acrefa.com/

Exposicions i mostres SETEMBRE-
OCTUBRE Sense data concreta Conselh Generau d'Aran Mòstra Gastronomica dera Codina Aranesa als 

restaurants de la Vall d'Aran
http://www.conselharan.org/es/

Exposicions i mostres AGOST 27 i 28 d'agost ACREFA 14 Mostra de Formatges Artesans de 
Catalunya a Borredà

www.acrefa.cat

Exposicions i mostres OCTUBRE 1 i 2 d'octubre ACREFA Mostra de Formatges Artesans de Catalunya a 
El Palau d'Anglesola

www.acrefa.cat

Exposicions i mostres OCTUBRE 23 i 24 d'octubre ACREFA Mostra de formatges artesans i de pastor a la 
fira Slow Food Terres de Lleida

www.acrefa.cat

Exposicions i mostres OCTUBRE 12 d'octubre Ajuntament de Peralada XXV Mostra de Gastronomia Empordanesa de 
Peralada

http://ca.visitperalada.cat/per-fer/esdeveniments/mostra-
gastronomica-empordanesa-17/
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Exposicions i mostres OCTUBRE 1 d'octubre Gremi d´Hostaleria de 
Castelldefels i Baix Llobregat

28ª Mostra de Cuina de Castelldefels al Parc 
de la Muntanyeta del municipi

www.gremihostaleria.cat

Exposicions i mostres OCTUBRE Del 14 al 16 d'octubre Patronat Municipal de Turisme de 
Cambrils

Cambrils, Entrada al País del Vi. VII edició de 
la mostra, venda i tastos de vi de les DO de la 
demarcació de Tarragona

http://www.cambrils.cat/turisme

Exposicions i mostres SETEMBRE-
GENER

Del 29 de setembre al 
29 de gener

Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural-Museu d'Arqueologia de 
Catalunya

"El vi grec. De l'antiguitat als cellers catalans 
actuals". Exposició temporal

www.mac.cat

Exposicions i mostres NOVEMBRE 12 i 13 de novembre Ajuntament de Manresa I Mostra de Cuins del Pelegrí i de Cuines del 
Camí Ignasià

www.ajmanresa.cat

Exposicions i mostres NOVEMBRE-
DESEMBRE

Caps de setmana de 
novembre i primera 
quinzena de 
desembre

Consell Comarcal de les 
Garrigues XXII Mostra Gastronòmica de les Garrigues

Exposicions i mostres NOVEMBRE 5 i 6 de novembre ACREFA Mostra de Formatges Artesans de Catalunya a 
Montblanc dins la Fira de Sant Martí i Safrània

www.acrefa.cat

Exposicions i mostres NOVEMBRE 5 de novembre Unió de Botiguers i Comerciants 
d’Igualada

5a edició de La Gran Festa del Vi. Degustació 
de vins, caves i productes. Igualada

www.igualadacomerç.cat

Exposicions i mostres NOVEMBRE 5 i 6 de novembre Ajuntament de Montblanc – 
Oficina Municipal de Turisme

Safrània, fira de Sant Martí de productes 
agroalimentaris de la Conca de Barberà. 
Montblanc

www.safrania.cat

Exposicions i mostres JUNY 17 i 18 de juny Ajuntament de Sant Pol de Mar 3a Mostra Gastronòmica de Sant Pol 
(restaurants, pastisseries, fleques i artesans)

www.santpol.cat

Exposicions i mostres SETEMBRE-
OCTUBRE Sense data concreta Conselh Generau d'Aran Mòstra Gastronomica dera Codina Aranesa. 

Menús elaborats amb productes locals
http://www.conselharan.org/es/

Exposicions i mostres NOVEMBRE 12 i 13 de novembre Ajuntament de Manresa I Mostra de Cuina del Pelegrí i de Cuines del 
Camí Ignasià. Diverses activitats. Manresa

www.ajmanresa.cat

Exposicions i mostres ESTIU Temporada estiu-
hivern

Restaurant Els Ceps. Vilanova de 
Prades. Conca de Barberà

Tòfona Turisme. Nova acció per donar a 
conèixer la tòfona de la Conca de Barberà

www.restaurantelsceps.com
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Experiències 
enogastronòmiques

GENER-
MARÇ

Fins a Setmana 
Santa

Antiga Estació de Benifallet (Baix 
Ebre)

Bici-Calçotada (gaudir de la Via Verda de la 
vall de Zafán amb ambdues propostes)

http://www.estaciodebenifallet.com/ca/index.html

Experiències 
enogastronòmiques FEBRER Del 18 al 28 de febrer Gremi de Restauració de 

Barcelona
Meet&Eat Barceloneta (visita al barri mariner 
de Bcn amb tast inclòs amb motiu del MWC)

http://www.gremirestauracio.com/

Experiències 
enogastronòmiques MARÇ Del 2 al 20 de març Terrassa Gastronòmica-

Ajuntament de Terrassa
MenJazz: Ruta Gastronòmica & Musical (ruta 
de menús, tapes i concerts)

http://visitaterrassa.cat/turisme-gastronomic/

Experiències 
enogastronòmiques MARÇ 13 març Gubiana dels Ports. Ecoturisme 

Terres de l'Ebre
Visita a la Finca El Tossal (Horta de Sant 
Joan) Oliveres en custòdia

www.gubiana.com

Experiències 
enogastronòmiques MARÇ Del 20 al 26 de març Celler Masroig (El Masroig, 

Tarragona)

Experiències enoturístiques (ruta per vinyes en 
bici, visites al celler i tast de vins, tallers 
infantils i maridatges)

http://cellermasroig.com/

Experiències 
enogastronòmiques MARÇ Tot el mes Restaurant La Redolta (Florejacs, 

Lleida)
Lo Caragol: Riquesa gastronòmic de la cuina 
del cargol

http://www.florejacs.com/

Experiències 
enogastronòmiques MARÇ 25 i 26 de març CRDO Terra Alta IV Tast de Primavera al Celler Bàrbara Forés 

de Gandesa
www.cellerbarbarafores.com

Experiències 
enogastronòmiques ABRIL Tot el mes

Club de la Ruta del Vi DO 
Empordà del Patronat de Turisme 
Costa Brava Girona

VÍVID 2016, El Festival del Vi del Baix i l'Alt 
Empordà

http://vivid.costabrava.org/

Experiències 
enogastronòmiques ABRIL 9 d'abril Celler La Vinyeta (Mollet de 

Peralada, Alt Empordà)

Maridatge Literari. Presentació oficial del vi 
Llavors Blanc 2015 a la Llibreria 22 de Girona i 
tast de vins amb maridatge de textos de 
l'escriptora Mar Bosch

www.lavinyeta.es

Experiències 
enogastronòmiques ABRIL 10 i 24 d'abril Celler La Vinyeta (Mollet de 

Peralada, Alt Empordà)
Cicloturisme entre vinyes amb parades per 
tastar els vins que en surten i pica-pica final

www.lavinyeta.es

Experiències 
enogastronòmiques ABRIL Del 6 al 17 d'abril Hotel Tapa Tour Barcelona

Hotel Tapa Tour Barcelona (promoció de la 
gastronomia hotelera a través de tapes) 31 
hotels

http://hoteltapatour.com/

Experiències 
enogastronòmiques ABRIL 12 d'abril Hotel Hostal Sport (El Priorat) #tastasport amb vins de Ribera d'Ebre de la 

DO Tarragona amb els elaboradors
http://www.hotelpriorat-hostalsport.com/ca
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Experiències 
enogastronòmiques ABRIL 15 d'abril Hotel Gastronòmic La Fornal dels 

Ferrers (Terrades, Alt Empordà)

Sopars maridats - La Cuina del Vent (amb 
associació del mateix nom i Ass Hostel 
Empordà)

http://www.lafornal.com/ca/index.html

Experiències 
enogastronòmiques ABRIL 15 d'abril Hotel del Teatre. Restaurant La 

Calèndula (Regencós, Empordà)
Sopar maridatge ecològic de vins i flors de 
vinyes del Penedès amb celler Albet i Noya

www.lacalendula.net

Experiències 
enogastronòmiques ABRIL 17 d'abril Catering Cal Blay, S.L. Brot de les Vinyes de Llopart. Activitat familiar 

per gaudir del brot de la vinya de Llopart
www.calblay.com

Experiències 
enogastronòmiques ABRIL 23 d'abril Celler La Vinyeta (Mollet de 

Peralada, Alt Empordà)
Remena, nena! Passeig entre vinyes i oliveres, 
recollida d'ous i cuina amb aquests

www.lavinyeta.es

Experiències 
enogastronòmiques ABRIL 30 d'abril Celler La Vinyeta (Mollet de 

Peralada, Alt Empordà)
La bóta del racó. Recorregut per conèixer la 
solera de la Garnatxa, del vi ranci i del vinagre

www.lavinyeta.es

Experiències 
enogastronòmiques ABRIL 30 d'abril Celler Masroig 2a edició de Food Trucks a la plaça del Celler 

(+ música + animació + taller infantil)
www.cellermasroig.com

Experiències 
enogastronòmiques ABRIL-MAIG Sense data concreta Castell d'Age

Dones Castell d'Age. 20 dones de la 
gastronomia catalana. Campanya comunicació 
per promoure valors femení en el sector

www.castelldage.com

Experiències 
enogastronòmiques

ABRIL-
OCTUBRE

Dimarts, dijous i caps 
de setmana de l'1 
d'abril al 31 d'octubre

Vitiexperiències +500 Ruta enogastronòmica per a gourmets (per 
diferents vinyes amb tastos maridats)

http://vitiexperiencias.com/

Experiències 
enogastronòmiques

ABRIL-
OCTUBRE

Dimarts, dijous i caps 
de setmana de l'1 
d'abril al 31 d'octubre

Vitiexperiències +500 La vinya dels Templers (ruta enogastronòmica 
amb tast de raïms i esmorzar-berenar)

http://vitiexperiencias.com/

Experiències 
enogastronòmiques

ABRIL-
DESEMBRE Sense data concreta Castell d'Age

Gastronomia de celler amb DO. Experiències 
gastronòmiques pel turisme internacional i 
local

www.castelldage.com

Experiències 
enogastronòmiques

FEBRER-
MAIG Nits Cuina de l'Empordanet

4a edició dels Sopars Maridats (cuina dels 
restaurants del col·lectiu i vins dels cellers de 
la DO Empordà

www.cuinadelempordanet.net

Experiències 
enogastronòmiques MAIG 6 de maig (confirmar) Hotel Hostal Sport (El Priorat) #soparsmaridats amb Sara Pérez i René 

Barbier Viticultors
http://www.hotelpriorat-hostalsport.com/ca
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Experiències 
enogastronòmiques MAIG 6 de maig Catering Cal Blay, S.L. Maridatge al Mirador de les Caves de la mà de 

Cal Blay amb vins i caves de Segura Viudas
www.calblay.com

Experiències 
enogastronòmiques MAIG 22 de maig Catering Cal Blay, S.L. Paella en família a Caves Vilarnau (+ veure 

crèixer la vinya i conèixer vins i caves)
www.calblay.com

Experiències 
enogastronòmiques MAIG Darrera setmana de 

maig
Turisme de Calafell - Ajuntament 
de Calafell

La Ruta del Mar (ruta de tapes a diversos 
establiments on el protagonista és un producte 
del mar)

http://calafell.cat/

Experiències 
enogastronòmiques JUNY 3 de juny Hotel del Teatre. Restaurant La 

Calèndula (Regencós, Empordà)
Sopar maridatge ecològic de vins i paisatge de 
l'Empordà amb el Celler Terra Remota

www.lacalendula.net

Experiències 
enogastronòmiques JUNY 11 de juny Hotel Hostal Sport (El Priorat) #tastasport amb vins de varietats ancestrals 

amb l'enòleg Joan Asens
http://www.hotelpriorat-hostalsport.com/ca

Experiències 
enogastronòmiques TOT L'ANY Tot l'any Clúster Gourmet de Catalunya 

(Catalonia Gourmet)

Catalonia Gourmet Experience-Ruta de 
Turisme Gastronòmic vinculada a 1 territori i 1 
paisatge gastronòmic català

http://www.cataloniagourmet.cat/

Experiències 
enogastronòmiques TOT L'ANY Tot l'any Celler Vinya Els Vilars (Arbeca, 

Les Garrigues)
Visites al celler amb degustacions de vins amb 
reserva prèvia

http://www.vinyaelsvilars.cat/?lang=es

Experiències 
enogastronòmiques TOT L'ANY Els caps de setmana 

de tot l'any
Hotel Gastronòmic La Fornal dels 
Ferrers (Terrades, Alt Empordà)

Menú degustació maridat amb Vins de la DO 
Empordà. Acció nova!

http://www.lafornal.com/ca/index.html

Experiències 
enogastronòmiques TOT L'ANY Tot l'any Hotel Gastronòmic La Fornal dels 

Ferrers (Terrades, Alt Empordà)
Paquet enogastroturístic La Fornal dels Ferrers 
(inclou sopar degustació)

http://www.lafornal.com/ca/index.html

Experiències 
enogastronòmiques TOT L'ANY De dilluns a dissabte 

d'11 a 13h
Bodegues Sumarroca (Subirats, 
Barcelona)

Passeig entre vinyes i tast&go (nova activitat 
per conèixer la viticultura ecològica)

http://www.sumarroca.es/

Experiències 
enogastronòmiques TOT L'ANY De dilluns a dissabte 

d'11 a 13h
Bodegues Sumarroca (Subirats, 
Barcelona)

Ruta en bicicleta per les vinyes & cava i 
snacks (nova activitat)

http://www.sumarroca.es/

Experiències 
enogastronòmiques TOT L'ANY

De dilluns a 
diumenge de 13 a 
16h

Bodegues Sumarroca (Subirats, 
Barcelona)

Amb la taula a les vinyes (àpat maridat per 
l'enòleg de la casa)

http://www.sumarroca.es/

Experiències 
enogastronòmiques ABRIL 15 d'abril Ocio Vital Food Wine Tours Inauguració nou web www.foodwinetours.com http://ociovital.com/blog/
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Experiències 
enogastronòmiques ABRIL 15 d'abril Ocio Vital Food Wine Tours

Petita suite en 5 moviments: fusió de vi i art 
visual. Col·laboració celler Bernaví i l'artista 
Javier Comas

http://ociovital.com/blog/

Experiències 
enogastronòmiques MAIG 26 de maig Ocio Vital Food Wine Tours Redescobrint els vins de la Terra Alta -Celler 

LaFou-
http://ociovital.com/blog/

Experiències 
enogastronòmiques JUNY 9 de juny Ocio Vital Food Wine Tours Montsant vs Priorat de la mà de Sara Pérez, 

biòloga, enòloga i filòsofa
http://ociovital.com/blog/

Experiències 
enogastronòmiques JUNY Del 17 al 19 de juny

Xavier Clua Coma (Celler Xavier 
Clua, Vilalba dels Arcs, Terra Alta, 
Tarragona)

Participació a Benvinguts a Pagès. Portes 
obertes celler i visites vinyes

www.cellerclua.com

Experiències 
enogastronòmiques JULIOL 8 de juliol Hotel Hostal Sport. Falset. Priorat. 

Tarragona
#soparsmaridats. Cuina i vi. Sara Pérez i René 
Barbier Viticultors. 

http://www.hotelpriorat-hostalsport.com/es

Experiències 
enogastronòmiques OCTUBRE 21 d'octubre Hotel Hostal Sport. Falset. Priorat. 

Tarragona
#soparsmaridats. Cuina i vi. Joan Asens (Orto 
Vins). 

http://www.hotelpriorat-hostalsport.com/es

Experiències 
enogastronòmiques

JULIOL I 
AGOST Tots el dissabtes Antiga Estació de Benifallet. 

Benifallet. Tarragona Nits d'estiu. Sopar i música sota els estels http://www.estaciodebenifallet.com/ca/

Experiències 
enogastronòmiques JULIOL 21 de juliol Catering Cal Blay, SL Sopar a la Llum de la Lluna.. Conèixer les 

caves Llopart gaudint d'un maridatge
www.calblay.com

Experiències 
enogastronòmiques AGOST Sense data concreta Xavier Clua Coma. Vilalba dels 

Arcs. Tarragona
Tastos i visites aprofitant l'afluència de gent a 
l'estiu en festa major.

www.cellerclua.com

Experiències 
enogastronòmiques

AGOST-
SETEMBRE

Finals agost-
Setembre

Xavier Clua Coma. Vilalba dels 
Arcs. Tarragona

Visita en verema enfocada a famílies amb 
nens. Amb reserva prèvia

www.cellerclua.com

Experiències 
enogastronòmiques

SETEMBRE-
OCTUBRE Sense data concreta Gremi d'Hotels de Barcelona Hotels amb DO. Setmana de tastos de vins de 

les DO catalanes a hotels de Bcn
http://www.barcelonahotels.org/

Experiències 
enogastronòmiques

SETEMBRE-
OCTUBRE

Tots els dies des de 
l'1 de setembre fins el 
9 d'octubre

Vitiexperiències +500 Esmortzar-berenar de verema. Recorregut per 
diferents paratges i tast de vins

http://vive.vitiexperiencias.com/

Experiències 
enogastronòmiques JULIOL Caps de setmana del 

mes de juliol Ajuntament de Preixana
Festival Tastasons (combina actuacions de 
grups amb tastos i maridatges de productes de 
proximitat)

http://www.preixana.cat/
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Experiències 
enogastronòmiques JULIOL 26 de juliol Turisme del Pallars Sobirà-Consell 

Comarcal del Pallars Sobirà
Gastrofilm. Projecció d'un documental i 
degustació de productes del Pallars. Sort

http://turisme.pallarssobira.cat/

Experiències 
enogastronòmiques JULIOL 24 de juliol MAC - Empúries / CRDO Empordà

Tast de vins en àmfora. Vins de la DO 
Empordà. A càrrec del sommelier Joan 
Benejam. A la biblioteca del MAC-Empúries

http://www.mac.cat/Seus/Empuries/Exposicions/UNA-MAR-
DE-VINYES

Experiències 
enogastronòmiques AGOST 6 d'agost MAC - Empúries

Sopar i recital poètic. Visita a exposició i sopar 
maridat amb productes del territori. A la 
terrassa davant el museu del Mac-Empúries

http://www.mac.cat/Seus/Empuries/Exposicions/UNA-MAR-
DE-VINYES

Experiències 
enogastronòmiques NOVEMBRE Dates per confirmar Hotel Villa Retiro

11es jornades de maridatge. Menú de 
degustació i visita al celler amb el qual 
s'harmonitza

www.hotelvillaretiro.com

Experiències 
enogastronòmiques Tot l'any

Tot l'any. Reserva 
prèvia amb 4 dies 
mínim

Racons
A cavall al celler. Acció nova. Passeig amb 
cavall fins a un celler de Els Guiaments (DO 
Montsant)

www.racons.cat

Experiències 
enogastronòmiques Tot l'any

Tot l'any. Reserva 
prèvia amb 4 dies 
mínim

Racons El misteri de la vinya. Acció nova. Visita al 
celler Joan Ametller a La Morera de Montsant

www.racons.cat

Experiències 
enogastronòmiques Tot l'any

Tot l'any. Reserva 
prèvia amb 4 dies 
mínim

Racons Naturalment. Acció nova. Visita a un celler que 
elabora vi natural a Garcia

www.racons.cat

Experiències 
enogastronòmiques OCTUBRE 5 d'octubre

Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural-Museu d'Arqueologia de 
Catalunya

"Arqueobotànica del vi i de la vinya". 
Conferència (MAC-Girona)

www.mac.cat

Experiències 
enogastronòmiques OCTUBRE 19 d'octubre

Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural-Museu d'Arqueologia de 
Catalunya

"Beure vi a casa a l'antiga Grècia: aliment per 
al cos i l'anima". Conferèncis (Centre Iberia 
Graeca-MAC)

www.mac.cat

Experiències 
enogastronòmiques OCTUBRE 18 d'octubre

Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural-Museu d'Arqueologia de 
Catalunya

"La producció vitivinícola: de l'antiguitat als 
nostres dies". Debat a tres.

www.mac.cat

Experiències 
enogastronòmiques NOVEMBRE 3 de novembre

Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural-Museu d'Arqueologia de 
Catalunya

"La comercialització del vi grec i les antigues 
rutes marítimes del Mediterrani". Conferència 
(CASC)

www.mac.cat

Experiències 
enogastronòmiques NOVEMBRE 17 de novembre

Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural-Museu d'Arqueologia de 
Catalunya

"El consum de vi grec a l'àmbit públic". 
Conferència (ICAC)

www.mac.cat
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Experiències 
enogastronòmiques NOVEMBRE 24 de novembre

Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural-Museu d'Arqueologia de 
Catalunya

"El vi com a fet social". Debat a tres www.mac.cat

Experiències 
enogastronòmiques OCTUBRE 16 d'octubre

Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural-Museu d'Arqueologia de 
Catalunya

Contes de la vinya i el vi www.mac.cat

Experiències 
enogastronòmiques NOVEMBRE 13 de novembre

Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural-Museu d'Arqueologia de 
Catalunya

Contes de la vinya i el vi www.mac.cat

Experiències 
enogastronòmiques DESEMBRE 11 de desembre

Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural-Museu d'Arqueologia de 
Catalunya

Contes de la vinya i el vi www.mac.cat

Experiències 
enogastronòmiques

OCTUBRE-
DESEMBRE

Sense dates 
concretes Ticus Restaurant

Maridatges de tardor/hivern amb plats de cuina 
mediterrània i d'autor amb vins i caves de la 
zona

www.ticusrestaurant.cat

Experiències 
enogastronòmiques TOT L'ANY Tot l'any excepte el 

24 de desembre Nextel Travel
Enoturisme a Lleida amb velada íntima. Hotel 
Nastasi (Lleida) + Bodega La Gravera 
(Alfarràs)

www.nextel.travel / http://reservas.nextel.travel

Experiències 
enogastronòmiques TOT L'ANY Tot l'any excepte el 

24 de desembre Nextel Travel
Dolça escapada a Barcelona i relax a Caldes 
de Montbui. Balneari Termes Victoria (Caldes 
de Montbui) + Barcelona Pastry Walk (Bcn)

www.nextel.travel / http://reservas.nextel.travel

Experiències 
enogastronòmiques TOT L'ANY Tot l'any excepte el 

24 de desembre Nextel Travel
Proposta de cultura gastronòmica. Hotel Món 
St Benet (Sant Fruitós del Bages) + 
Formatgeria Artelac (Sant Vicenç de Castellet)

www.nextel.travel / http://reservas.nextel.travel

Experiències 
enogastronòmiques TOT L'ANY Tot l'any excepte el 

24 de desembre Nextel Travel
Escapa´t un cap de setmana per crear tapes. 
Hotel Estela (Sitges) + Bodega Artcava 
(Avinyonet del Penedès)

www.nextel.travel / http://reservas.nextel.travel

Experiències 
enogastronòmiques TOT L'ANY Tot l'any excepte el 

24 de desembre Nextel Travel
Escapada gastronòmica mediterrànea. Hotel 
Dolce Sitges (Sitges) + Bodega Artcava 
(Avinyonet del Penedès)

www.nextel.travel / http://reservas.nextel.travel

Experiències 
enogastronòmiques TOT L'ANY Tot l'any excepte el 

24 de desembre Nextel Travel
Cultura enològica al Penedès. Hotel Barcelona 
Golf Resort (Sant Esteve Sesrovires) + 
Bodega Miquel Jané (Guardiola de Font-Rubí)

www.nextel.travel / http://reservas.nextel.travel

Experiències 
enogastronòmiques MAIG Del 20 al 22 de maig Ajuntament de Vilafranca del 

Penedès
Cuines del Vi. En el marc de les Fires de Maig. 
Diferents activitats enogastronòmiques

http://www.turismevilafranca.com/ca/agenda/les-cuines-del-vi-
a-les-fires-de-maig
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Experiències 
enogastronòmiques MAIG 22 o 26 de maig!!!! Associació Cultural i 

Gastronòmica Ceps i Manduca
XIV Trobada d'Intercanvi de Plaques de Cava 
amb esmorzar, sortejos i obsequis

http://www.cepsimanduca.cat/

Experiències 
enogastronòmiques TOT L'ANY Dissabtes, diumenges 

i festius Celler La Vinyeta Esmorzar entre vinyes. Els vins joves del celler 
amb embotits i formatges locals

www.lavinyeta.es

Experiències 
enogastronòmiques

JUNY-
AGOST

Nits. Sense data 
concreta Celler La Vinyeta Sopar d'estiu entre vinyes www.lavinyeta.es

Experiències 
enogastronòmiques TOT L'ANY Tots els caps de de 

setmana 
Restaurant Cal Baumer. Prats de 
Lluçanès

Menú Som Gastronomia i carta de vins 
catalans (Premi Cartaví 2010)

www.calmusic.net

Experiències 
enogastronòmiques TOT L'ANY

De dilluns a divendres 
(9, 13 i 17h) i 
dissabtes de 10 a 
13h

Olis Solé SL
Visites lliures al Museu Solé de l'Oli a les 
instal·lacions. Mont-Roig del Camp 
(Tarragona)

www.olissole.com

Congressos, workshops, 
seminaris i presentacions a 
professionals

MARÇ-ABRIL Mitjans març-inicis 
abril Turisme de Barcelona Dia Enogastronòmic a Londres (presentació de 

Bcn i el seu territori a Londres)
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/ca/?

Congressos, workshops, 
seminaris i presentacions a 
professionals

MARÇ-ABRIL Mitjans març-inicis 
abril Turisme de Barcelona Dia Enogastronòmic a Londres (presentació de 

Bcn i el seu territori a Londres)
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/ca/?

Congressos, workshops, 
seminaris i presentacions a 
professionals

ABRIL Del 27 al 29 d'abril Escola Universitària Formatic 
Barcelona

III Congrés Internacional de Turisme: La 
gastronomia i l'enologia com a valors claus per 
al desenvolupament de la destinació turística a 
MónNatura Pirineus (Pallars Sobirà)

http://www.formatic-
barna.com/~formatic/wwwformatic/index.php/fr

Congressos, workshops, 
seminaris i presentacions a 
professionals

ABRIL 29 d'abril Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona de la Diputació de Girona

Vívid enoConference 2016 (seminari 
d'enoturisme amb diferents ponents) dins del 
VÍVID

http://enomarketing.cat/vivid-enoconference-2016/

Congressos, workshops, 
seminaris i presentacions a 
professionals

OCTUBRE Del 3 al 5 d'octubre Caviaroli Participació amb estand i demostració de cuina 
al congrés Gastronomika

www.caviaroli.eu

Congressos, workshops, 
seminaris i presentacions a 
professionals

NOVEMBRE 13, 14 i 15 de 
novembre Ajuntament de La Seu d'Urgell

Congrés Gastropirineus. 1a edició. Dedicat als 
productes agroalimentaria i a la cuina de 
muntanya

Congressos, workshops, 
seminaris i presentacions a 
professionals

NOVEMBRE 11 de novembre
Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural-Museu d'Arqueologia de 
Catalunya

"Visions del patrimoni enològic: El vi a l'antiga 
Grècia i a l'actualitat". Seminari

www.mac.cat
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Congressos, workshops, 
seminaris i presentacions a 
professionals

OCTUBRE Del 23 al 26 d'octubre Fòrum Gastronòmic Fòrum Gastronòmic Barcelona' 2016. Congrés 
especialitzat.

http://www.forumgastronomicbarcelona.com/ca

Congressos, workshops, 
seminaris i presentacions a 
professionals

NOVEMBRE Del 13 al 15 de 
novembre Incatis

Gastropirineus. Nou congrés professional 
dedicat als productes agroalimentaris i a la 
cuina de muntanya dels Pirineus Catalans. La 
Seu d'Urgell

http://www.gastropirineus.com/

Altres 1er Trimestre 
2016

Transferència coneixement 
turisme gastronòmic Diputació de Barcelona http://www.diba.cat/

Altres MARÇ 2, 5 i 15 de març Universitat de Barcelona. Campus 
de l'Alimentació

Presentació del llibre 'La cuina del futur' de 
Pere Castells

http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/index.html

Altres MARÇ 31 de març Universitat de Barcelona. Campus 
de l'Alimentació

Inauguració Exposició 'El Geni Culinari' al 
Museu d'Arqueologia de Catalunya

http://www.mac.cat/Seus/Barcelona/Exposicions-temporals/El-
geni-culinari-innovacions-que-marquen-la-nostra-cuina

Altres ABRIL 4 d'abril Consorci de Promoció Enoturística 
del Territori DO Alella Presentació de la Ruta del Vi DO Alella www.enoturismedoalella.cat

Altres ABRIL 14 d'abril Universitat de Barcelona. Campus 
de l'Alimentació

Presentació del llibre 'La cuina del futur' de 
Pere Castells

http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/index.html

Altres ABRIL 26 d'abril CREG'16 Presentació del Pla d'accions del CREG'16 a 
Alimentària amb Carme Ruscalleda

www.catalunya.com/somgastronomia

Altres ABRIL Sense data Campus d'Hoteleria, Turisme i 
Gastronomia CETT-UB

Ciutat, mar i muntanya: a la recerca dels 
recursos gastronòmics emergents (trobada 
dirigida als alumnes del CETT)

http://www.cett.es/home2011pages/default.aspx?idIdioma=ca

Altres MAIG 2 de maig a les 
18.30h

Universitat de Barcelona. Campus 
de l'Alimentació

Converses a 3 bandes dins l'exposició 'El Geni 
Culinari' amb diferents ponents

http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/index.html

Altres MAIG Sense data Les Herbes de Can Riera Aparició al programa 'Espai Terra' de TV3 http://www.lesherbesdecanriera.com/ca/portada.htm

Altres MAIG 5 de maig a les 10h Universitat de Barcelona. Campus 
de l'Alimentació

Cicle 'Tast d'Alimentació i Comunicació'. "Els 
llegums. La comunicació de l'Any Internacional 
de les Llegums 2016-FAO"

http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/index.html
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Altres JUNY De l'1 al 3 de juny
LABPATC (Laboratori de 
Patrimoni i Turisme Cultural de la 
UB i la xarxa IBERTUR)

Euro-Mediterranean Food Tourism Congress http://www.ub.edu/labpatc/

Altres JUNY 3 de juny Universitat de Barcelona. Campus 
de l'Alimentació

Fi inscripcions VII edició Premi UB-Ferran 
Adrià amb Gallina Blanca

http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/premi_ub_FA2016.
html

Altres ABRIL 23 d'abril Mancomunitat de la Vall de 
Camprodon

Llibret de Sant Jordi 2016 amb temàtica 
culinària. Difusió online gratuïta

www.valldecamprodon.org

Altres JULIOL 4 i 5 de juliol Escola Universitària Formatic 
Barcelona

Celebració de la IV Universitat d'Estiu sobre 
Turisme: La gastronomia i l'enlogia com a 
valors claus per al desenvolupament de la 
destinació turística

http://www.formatic-
barna.com/~formatic/wwwformatic/index.php/fr

Altres JULIOL-
AGOST Sense data concreta Ajuntament de Tornabous Bicoca 2016. 5a cursa popular amb sopar final 

on es potencia la fruita i derivats locals
www.tornabous.cat

Altres JUNY-
SETEMBRE Sense data concreta Casa Bellera. Caregue. Pallars. 

Lleida
Recollida de bolets (tenir i oferir productes 
pallaresos als clients)

www.casabellera.com

Altres AGOST-
SETEMBRE Sense data concreta Casa Bellera. Caregue. Pallars. 

Lleida
Elaboració de conserves, melmelades, etc. 
(tenir i oferir productes pallaresos als clients)

www.casabellera.com

Altres OCTUBRE Sense data Campus d'Hoteleria, Turisme i 
Gastronomia CETT-UB

Catalunya al món, les vuit mans a la 
gastronomia

Altres JUNY-ABRIL 
2017

De l'1 de juny al 26 
d'abril del 2017

La Roca Village. Value Retail 
Management Spain, S.L.

Instal·lació d'un 'carret' tipus truck al Village 
per promoure el programa 'Benvinguts a 
pagès' i implantació del Menú 
'SomGastronomia' als restaurants del Village

https://www.larocavillage.com/ca/home/

Altres NOVEMBRE Del 4 al 26 de 
novembre

Terrassa Gastronòmica - 
Ajuntament de Terrassa 

Cistella de Tardor als mercats de Terrassa. 
Promoció de la compra de bolets, productes de 
caça i d'una interpretació terrassenca del 
clàssic “trinxat” amb col brotonera  o paperina  
i la botifarra terregada

www.visitaterrassa.cat/bolets

Altres TOT L'ANY Tot l'any Restaurant Dos Pebrots. 
Barcelona

* El restaurant és nou i s'ha adherit al projecte. 
Destacar aquest fet* 

www.dospebrots.com
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Altres JUNY Caviaroli Llançament del nou pack de perles d'oli de tres 
sabors diferents

http://caviaroli.eu/



Annex 26.
CATALuNYA REGIó EuROPEA DE LA GASTRONOMIA A 

‘MASTERChEF’



	  

	  

	  
‘CATALUNYA	  REGIÓ	  EUROPEA	  DE	  LA	  GASTRONOMIA	  2016’	  A	  

MASTERCHEF	  
	  

La	  xef	  i	  ambaixadora	  del	  projecte,	  Carme	  Ruscalleda,	  i	  el	  xef	  Raül	  Balam	  Ruscalleda	  
supervisen	  les	  propostes	  dels	  aspirants	  

	  
	  
Barcelona,	   11	   d’abril	   de	   2016.	   -‐	   Coincidint	   amb	   la	   celebració	   de	   Catalunya	   de	   Regió	  
Europea	   de	   la	   Gastronomia	   2016,	   el	   programa	  MasterChef	   de	   TVE	   s’emporta	   els	   seus	  
concursants	  al	  Monestir	  de	  Montserrat,	  un	  dels	  indrets	  més	  emblemàtics	  de	  Catalunya.	  
	  
La	   gravació	   d’aquest	   primer	   programa	   a	   Catalunya	   s’ha	   pogut	   realitzar	   gràcies	   a	   la	  
intervenció	  de	  l’Agència	  Catalana	  de	  Turisme.	  Es	  tracta	  d’una	  de	  les	  accions	  promocionals	  
que	   es	   realitzen	   en	   el	   marc	   de	   l’Any	   de	   la	   Gastronomia	   i	   l’Enoturisme,	   que	   té	   com	   a	  
objectiu	  promocionar	   l’oferta	  enogastronòmica	  catalana	  com	  un	  dels	  principals	  atractius	  
turístics	  del	  territori.	  
	  
La	  primera	  prova	  exterior	  de	   la	  present	   temporada	  del	   ‘reality’	   gastronòmic	   s’emetrà	  el	  
proper	  dimecres	  13	  d’abril	  a	  les	  22.15	  h.	  i	  es	  veurà	  com	  els	  nous	  aspirants	  s'enfronten	  a	  un	  
servei	  per	  a	  80	  comensals,	  entre	  els	  que	  hi	  ha	  els	  cantants	  Sergio	  Dalma,	  Dyango	  i	  Daniel	  
Carbonell	  (Macaco),	  l'actor	  David	  Fernández	  i	  l'il·∙lustrador	  Jordi	  Labanda.	  
	  	  
La	  xef	  Carme	  Ruscalleda	  (7	  estrelles	  Michelin)	  i	  ambaixadora	  del	  projecte	  juntament	  amb	  
el	  xef	  Raül	  Balam	  Ruscalleda	  (dues	  estrelles	  Michelin	  al	  restaurant	  Moments	  de	  Barcelona)	  
acudiran	   a	   la	   crida	   del	   jurat	   per	   supervisar	   les	   propostes	   entre	   les	   quals	   es	   cuinaran	  
receptes	  catalanes	  com	  la	  botifarra	  amb	  mongetes	  i	  la	  xatonada.	  
	  
Per	  visionar	  el	  ‘making	  off’	  aneu	  a:	  https://youtu.be/D1WGB8LOOOc	  
	  
	  
	  
Més	  informació:	  
Catalunya	  Regió	  Europea	  de	  la	  Gastronomia	  2016	  
Isabel	  Acevedo	  -‐	  Comunicació	  i	  XXSS	  
catalonia@europeanregionofgastronomy.org	  
@SomGastronomia	  #SomGastronomia	  
www.catalunya.com/somgastronomia	  
	  



Annex 27.
‘ESMORzAR AMB ESTRELLES 

DE LA COSTA BRAvA I EL PIRINEu DE GIRONA’



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Empresa i Coneixement 
Gabinet de comunicació 

 

     Comunicat de premsa  
 
 

 
Gabinet de Comunicació  
Passeig de Gràcia, 105, 7a 
premsa.emc@gencat.cat 
Tel. 93 484 93 51 
 

1
 

    

Els germans Roca promocionaran la 
gastronomia catalana i la Ruta del Vi DO 
Empordà a Nova York 
 
 

• La cinquena edició de “l’Esmorzar amb estrelles de la Costa Brava i el 
Pirineu de Girona”, impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona i l’Agència Catalana de Turisme, consistirà en la conferència 
«Intagible», a càrrec de Joan, Josep i Jordi Roca, d’El Celler de Can 
Roca, davant un centenar de periodistes, bloguers, prescriptors i 
cuiners internacionals de referència. 
 

• L’esdeveniment tindrà lloc coincident amb l’acte de proclamació de la 
llista dels “50 millors restaurants del món 2016” per part de la revista 
gastronòmica Restaurant Magazine a Nova York. 

 
 
Dissabte, 11 de juny de 2016- El proper dilluns 13 de juny la revista gastronòmica 
Restaurant Magazine donarà a conèixer per primera vegada des de Nova York 
(Estats Units) la llista dels «50 millors restaurants del món 2016». 
 
En el marc d’aquest esdeveniment, l’Agència Catalana de Turisme (ACT) i el 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona organitzen la cinquena edició de l’acció 
«Esmorzar amb estrelles de la Costa Brava i el Pirineu de Girona» a l’hotel 
Intercontinental de Manhattan.  
 
Es tracta d’una conferència oferta pels germans Roca, d’El Celler de Can Roca, 
designat el millor restaurant del món el 2013 i 2015 per la revista Restaurant 
Magazine i ambaixadors de bona voluntat per la ONU. Sota el títol “Intagible”, 
Joan, Josep i Jordi Roca oferiran una ponència que se centrarà a donar a 
conèixer la perspectiva humanista de la cuina i l’avantguarda post-materialista i 
els projectes humanitaris en què estan treballant amb el suport de l’ONU. A l’acte 
hi assistiran un centenar de periodistes, bloguers, prescriptors i cuiners 
internacionals de referència, i comptarà amb la participació de Marian Muro, 
directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Pere Vila, president 
de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, i Xavier 
Espasa, director de l’Agència Catalana de Turisme.  
 
A continuació de l’«Esmorzar amb estrelles», i amb motiu de la designació de 
Catalunya, Regió Europea de la Gastronomia 2016 i de l’Any de la Gastronomia i 
l’Enoturisme, s’organitzarà un taller d’enobotànica amb l’objectiu de presentar el 
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paisatge de la Costa Brava, els vins de la DO Empordà i promocionar la ruta 
vinculada a aquesta denominació d’origen. El taller estarà dirigit per Evarist March 
i Dani Martínez, gastrobotànic i sommelier, respectivament, d’El Celler de Can 
Roca, i comptarà amb la participació de Josep Roca. 
 
L’endemà dimarts, 14 de juny, es durà a terme una presentació de l’oferta 
turística catalana centrada en el segment dels productes únics i exclusius. 
Aquesta presentació estarà adreçada a una trentena d’agents de viatges 
majoritàriament de la xarxa d’agències de viatge de luxe americana Virtuoso. Cal 
destacar que des del 2013 l’ACT ha inclòs l’oferta turística de Catalunya a 
Virtuoso. 
 
La gran potencialitat del mercat americà per a Catalunya 
 
El creixement de l’activitat econòmica dels Estats Units; la fortalesa del dòlar front 
a l’euro; la bona marxa del mercat laboral i la tendència positiva en la renda 
disponible, permeten ser optimistes amb aquest mercat.  
 
L’any 2015, més de 620.000 turistes nord-americans (3,6 % del total de turistes 
estrangers) van visitar Catalunya, i van fer una despesa de gairebé 1.175.000 
euros (7,5 % de la despesa total). Les principals activitats que realitzen els 
turistes nord-americans són activitats culturals, creuers, compres, oci i 
gastronomia. A més, creixen a Catalunya les activitats relacionades amb la natura 
i les esportives. 
 
 
Nota: L’ACN distribuirà informació de text, audiovisual i fotografia de 
l’esdeveniment. 
 
 
----------------------------------------------------------------- 
Segueix-nos a les xarxes a través del Saps Com?!: 
A Twiter:  @sapscom  
Al canal de Youtube: SapsCom 
 
 
 



Annex 28.
SETMANA CATALANA A SINGAPuR
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NOTA EMBARGADA FINS A LES 18H 
    

 

La Generalitat porta el reclam casteller a 
Singapur per atraure turisme asiàtic a 
Catalunya 
 

• L’Agència Catalana de Turisme (ACT) organitza una setmana catalana 
a Singapur, coincidint amb la celebració de la ITB Àsia, la fira líder per 
al mercat de viatges d’Àsia-Pacífic que té lloc del 19 al 21 d’octubre. 

 

• L’ACT porta per primera vegada a Singapur la tradició castellera de la 
mà dels Minyons de Terrassa, i el xef Nandu Jubany, aviat amb tres 
restaurants a Singapur, exercirà d’ambaixador de la cuina catalana. 

 
Dijous,13 d’octubre de 2016- La Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència 
Catalana de Turisme (ACT), organitza una setmana catalana a Singapur 
coincidint amb la celebració de la fira professional de turisme més important del 
continent asiàtic: la ITB Àsia que té lloc del 19 al 21 d’octubre. La iniciativa, 
denominada “Catalonia – Barcelona is much more Week”, compta amb el suport 
de Turisme de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Terrassa i la 
Colla Castellera dels Minyons de Terrassa. 
  
En l’acte de presentació han intervingut el conseller d'Empresa i Coneixement, 
Jordi Baiget, acompanyat del tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Terrassa, 
Amadeu Aguado, i del president de la colla castellera dels Minyons de Terrassa, 
Cesc Poch. En el marc de la presentació, el conseller Baiget, ha apuntat que 
"estem tenint uns bons resultats turístics fruit de l’esforç de tot el sector 
turístic però no ens podem adormir, Cal buscar nous mercats i Àsia és un 
mercat de futur que creixerà". En aquest sentit, el conseller ha insistint en que 
"hem de ser-hi, amb posició de lideratge, perquè si no captem nosaltres els 
turistes asiàtics, ho farà algú altre". Segons ha explicat, "viatgem a Singapur 
amb els nostres principals actius entre ells, la cultura, a través dels castells, 
i la gastronomia, representada en aquest cas pel Nando Jubany. Aquesta és 
la nostra tarja de presentació a l’Àsia-Pacífic". 
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De la seva banda, el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Terrassa, Amadeu 
Aguado, ha assenyalat que “aquests dies, per tant, i durant la fira ITB Àsia, 
Terrassa tindrà l’oportunitat de presentar la seva oferta turística i el seu 
patrimoni cultural en una fira d’abast mundial, amb presència de les 
principals empreses turístiques d’un mercat gegant i emergent com és 
l’asiàtic, posant en valor tot allò que la ciutat pot oferir”. Al seu torn, el 
president de la colla dels Minyons, Cesc Poch, ha assegurat que “mai la nostra 
ciutat haurà tingut una repercussió global tan gran. I, per a nosaltres 
aquesta oportunitat és un gran honor”. 
  
La delegació catalana està encapçalada pel director general de l’ACT, Xavier 
Espasa, i té com a objectiu principal posicionar Catalunya entre els turistes 
d’Àsia-Pacífic tenint en compte el gran potencial d’aquest mercat emissor 
estratègic. Pensant en els interessos dels viatgers d’aquesta zona, la Generalitat 
donarà a conèixer la marca Catalunya entre operadors turístics i mitjans de 
comunicació de la zona, destacant els seus valors com a destinació mediterrània 
de turisme cultural, enogastronomia, premium, actiu-natura, compres, creuers i 
negocis. 
  
L’any 2012, l’Agència Catalana de Turisme va obrir una oficina de promoció 
turística a Singapur que, juntament amb l’oficina que es va obrir a la Xina el 2005, 
cobreixen tota la zona d’Àsia-Pacífic. L’objectiu és millorar el posicionament de la 
destinació catalana entre les preferències europees dels turistes d’un mercat amb 
un gran potencial, amb turistes d’alt poder adquisitiu i amb estades superiors a la 
mitjana. 
 
La Generalitat organitza la primera actuació castellera a Singapur 
  
Les construccions castelleres, símbol de la cultura catalana i Patrimoni Cultural 
Immaterial declarat per la UNESCO, es podran veure per primera vegada a 
Singapur gràcies a la participació d’uns 230 membres de la colla dels Minyons de 
Terrassa. 
  
Així, els visitants habituals de la ITB Asia, un grup d’intermediaris turístics del sud 
de Malàisia i de Singapur convocats per l’ACT, i els residents d’aquest país 
podran gaudir de les actuacions castelleres dels Minyons de Terrassa, que 
s’aixecaran en escenaris emblemàtics de Singapur: 
  

• Dimecres 19 d’octubre: Raffles Place, centre financer de la ciutat-estat 
• Dijous 20 d’octubre: A Kidzania, a l’illa de Sentosa, i a Palawan Beach 
• Divendres 21 d’octubre: en el marc de la fira ITB Asia, a l’emblemàtica 

Customs House Square, davant del Marina Bay Sands, de l’arquitecte 
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Moshe Safdie, tota una icona de la ciutat de Singapur per la seva 
espectacular coberta amb la piscina elevada més llarga del món. 

  
La cuina de Nandu Jubany, en el marc de l’Any de la Gastronomia i 
l’Enoturisme 
  
En el marc de l’Any de la Gastronomia i l’Enoturisme impulsat per l’ACT, també la 
gastronomia i l’enoturisme tindran una forta presència en aquesta setmana 
temàtica a Singapur. En aquest sentit, periodistes locals i empresaris turístics 
podran viure l’experiència de tastar la cuina del xef Nandu Jubany, amb una 
estrella Michelin, en el nou restaurant del cuiner a Singapur (FOC at Sentosa). 
  
Cal recordar, que l’any 2014 el xef català va obrir seu primer restaurant a la ciutat 
(el FOC Restaurant) i la bona rebuda de la cuina catalana adaptada també al gust 
asiàtic ha motivat la propera apertura de dos nous restaurants amb el segell 
Jubany: el PIM PAM by FOC i el FOC at Sentosa Restaurant, un concepte de 
beach club. 
  
A més de la cuina del xef català, en els actes previstos per l’ACT també es 
podran degustar vins i caves catalans gentilesa de Torres i Codorniu. Tot això 
amb l’objectiu de promocionar el ric patrimoni enogastronòmic català, tot 
reivindicant la gastronomia com a element identitari de Catalunya i posicionant el 
nostre territori com a referent enogastronòmic als mercats internacionals. 
  
Sobre la ITB Àsia 
  
ITB Àsia és la fira professional de turisme principal pel mercat de viatges d'Àsia - 
Pacífic, que reuneix els líders de la indústria de viatges a la regió. Es convoca a 
expositors i compradors internacionals dels mercats del turisme de negocis, d’oci, 
de viatges corporatius i del que s’anomena també turisme d’alta gamma o de 
luxe. 
  
Avui dia, la ITB Àsia és el lloc de trobada més important per a la indústria de 
viatges per forjar noves aliances i consolidar la relació comercial amb els actors 
més importants de la regió. A l’edició de 2015, ITB Àsia va reunir un total de 760 
expositors i 880 compradors. 
  
També dins d’aquest marc professional, com ja s’ha esmentat, els Minyons de 
Terrassa actuaran davant d’uns 1.500 VIP hosted buyers (professionals del 
turisme convidats pels organitzadors d’aquesta fira) que està previst que participin 
a l’edició d’enguany. 
  
En la seva novena edició, ITB Àsia es durà a terme al Marina Bay Sands. 
Catalunya ha participat amb expositor propi en aquest esdeveniment en els últims 
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quatre anys, tenint en compte el gran potencial de creixement dels mercats 
turístics emissors d’Àsia – Pacífic a Catalunya en els propers anys. 
  
Acompanyen l’ACT com a coexpositors: Turisme de Barcelona, Montserrat, 
Bodegues Miguel Torres, La Roca Village i les agències de viatges receptives 
SOL-VIP Travel i Barcelona4Real. 
 

 

 

 

----------------------------------------------------------------- 

Segueix-nos a les xarxes a través del Saps Com?!: 
A Twitter:  @sapscom  
Al canal de Youtube: SapsCom 

  



Annex 29.
WORLD TRAvEL MARkET
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Catalunya premiada com a millor 
destinació de turisme esportiu del món a 
la World Travel Market 
 

• Enguany el mercat britànic ha demostrat un molt bon comportament 
amb uns índexs de creixement notables; segueix sent el segon 
mercat emissor de Catalunya en nombre de turistes i en despesa, 
amb 1,69 milions de visitants que han generat uns ingressos de prop 
de 1.373 milions d’euros entre gener i setembre de 2016. 
 

• En el marc de la declaració de Catalunya com a Regió Europea de la 
Gastronomia, l’Agència Catalana de Turisme (ACT) ha organitzat, de 
la mà del xef Jordi Cruz, un cóctel-sopar adreçat als sector turístic 
català i britànic, amb l’objectiu de posar en valor la gastronomia i 
l’enoturisme com a productes que atreuen un turisme de qualitat i 
ajuden a la desestacionalització. 
 

• L’ACT ha aprofitat la World Travel Market per presentar davant 
d’operadors turístics i mitjans de comunicació del Regne Unit el 
projecte europeu Wildsea Europe, que se centra en la construcció 
d’una Ruta Transnacional de turisme sostenible que connecti 
diferents destinacions europees del litoral. 

 
Dimarts, 8 de novembre de 2016- El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, el 
delegat del Govern de la Generalitat al Regne Unit, Sergi Marcén, el director general de 
Turisme, Octavi Bono, i el director de l’Agència Catalana de Turisme (ACT), Xavier 
Espasa, han encapçalat la delegació catalana formada per més d’una vintena 
d’empreses i institucions que participen a la 37ena edició de la World Travel Market 
(WTM), una de les fires turístiques més importants del món, que té lloc a Londres del 7 al 
9 de novembre. 
  
En el marc del Global Sport Tourism Summit que per primera s’ha celebrat a la WTM, 
Catalunya ha rebut el premi a la millor destinació de turisme esportiu del món. Stephen 
Roche, guanyador del Tour de France, del Giro d’Itàlia i Campió del Món en ciclisme, ha 
estat l’encarregat de lliurar el premi, i ha qualificat a Catalunya “com el millor lloc del 
món per practicar ciclisme” alhora que ha lloat la feina que s’està fent per promocionar 
el turisme esportiu. 
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Aquest guardó se suma al premi “Hall of Fame on Gastronomy, Tourism and Culture”, en 
la categoria de sector públic, que l’Agència Catalana de Turisme va rebre la setmana 
passada a Dublín (Irlanda), en el marc del Fòrum TouRRoir, i que va ser lliurat pel 
Ministre d’Exteriors d’Irlanda, Charles Flanagan, i la directora de TouRRoir, Margaret 
Jeffares. 
  
Octavi Bono, director general de Turisme, ha agraït aquest premis “que posen en valor 
la bona feina que es fa en matèria turística a Catalunya, no només des de les 
institucions públiques, sinó també des del sector privat”. 
  
Gastronomia i enoturisme, protagonistes de la presència catalana 
  
L’ACT assisteix a la World Travel Market amb un estand de 300m2 que promociona 
l’oferta de les nou marques turístiques catalanes i que compta amb la presència de més 
d’una vintena d’empreses i entitats del sector turístic català. Catalunya és reconeguda en 
el mercat britànic per ser una molt bona destinació de sol i platja, però a part d’aquest 
tipus d’oferta, l’Agència Catalana de Turisme assisteix a la fira per promocionar altres 
productes d’interès per aquest mercat com són el turisme cultural, el turisme de natura i 
l’oferta enogastronòmica catalana, entre d’altres. De fet, i atès que Catalunya ha estat 
nomenada Regió Europea de la Gastronomia 2016, la gastronomia i l’enoturisme són els 
grans protagonistes de la presència catalana a la fira, amb l’objectiu de promocionar una 
oferta que atregui un turisme de qualitat i desestacionalitzador. 
  
En aquest marc, l’ACT va organitzar ahir a la nit un cóctel-sopar adreçat al sector turístic 
català i del Regne Unit de la mà del xef Jordi Cruz i del seu equip del restaurant Àbac. 
Durant el sopar, el conseller Baiget va recordar que la designació de Catalunya com a 
Regió Europea de la Gastronomia “ha permès diversificar l'oferta" i potenciar "rutes i 
territoris encara per descobrir", més enllà de Barcelona. I va destacar l'aposta "pel 
producte local i de proximitat" en l'estratègia turística del 2016, basada en gran part en 
el patrimoni gastronòmic de Catalunya, el va definir "com una forma de cultura". 
  
De fet, el sopar va posar en valor els productes catalans, les receptes tradicionals i les 
arrels de la cuina catalana a través d’una degustació de tapes variades. A més, la sala va 
ser decorada amb parades d’alimentació, a imatge i semblança d’un mercat, per destacar 
el paper que té el producte de qualitat i proximitat en la cuina catalana. I és que cal 
recordar que la declaració de Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia es va 
aconseguir gràcies a posar en valor el trinomi cuina-territori-producte que defineix 
perfectament la gastronomia catalana. 
  
Wildsea Europe 
  
L’Agència Catalana de Turisme ha aprofitat la WTM per presentar el projecte europeu 
Wildsea Europe de la mà de la seva coordinadora, Júlia Vera Prieto. La presentació 
tindrà lloc avui, a les 15.00 hores, a l’estand de Catalunya, i està adreçada a operadors 
turístics i mitjans de comunicació del Regne Unit. 
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El projecte Wildsea Europe se centra en la construcció d’una Ruta Transnacional de 
turisme sostenible que connecti diferents destinacions europees del litoral. Es tracta de 
destinacions que ofereixen una rica biodiversitat marina, i en les quals es pot gaudir de 
manera responsable i sostenible d’esports aquàtics i d’activitats al litoral (busseig, 
snorkeling, caiac, senderisme, etc). Catalunya hi participa al costat d’altres regions 
europees del Regne Unit, d’Irlanda, d’Itàlia i de Croàcia. 
  
El projecte Wildsea Europe forma part d’un dels productes troncals que l’Agència 
Catalana de Turisme promociona, el turisme de natura, que suposa un valor afegit al 
turisme de sol i platja tradicional, i reforça el model de turisme sostenible i de qualitat que 
es potencia des de l’ACT. 
  
Catalunya, turisme responsable 
  
Per cinquè any consecutiu, en el marc de la fira, els impulsors de la iniciativa “Dia del 
turisme responsable” han atorgat a l’Agència Catalana de Turisme el distintiu WRTD 
(World Responsible Tourisme Day) que avala la tasca de Catalunya en la implementació 
i la promoció del turisme accessible/turisme per a tothom. 
  
Aquest distintiu cobra especial rellevància aquest any ja que a partir de la declaració de 
la Comissió Europea i de les Nacions Unides del 2017 com a Any del Turisme Sostenible 
per al Desenvolupament, l’ACT treballarà amb la sostenibilitat com a valor transversal del 
model turístic de Catalunya, potenciant un model de turisme ambientalment sostenible, 
socialment inclusiu i universalment accessible. 
  
De fet, l’Agència Catalana de Turisme treballa aquesta línia des de fa temps. L’any 2013 
va signar la “Declaració de Barcelona” després d’assistir la 7a Conferència de 
Destinacions de Turisme Responsable, i a partir d’aquest moment, va centrar esforços en 
projectar Catalunya com a destinació de turisme sostenible. El projecte més destacat en 
aquest camp, fins aquest moment, ha estat la certificació Biosphere Responsible Tourism 
per a Catalunya, expedida l’any 2015 per l’Instituto de Turismo Responsable, membre de 
l'Organització Mundial del Turisme (OMT) i adscrit al Consell Global de Turisme 
Sostenible (GSTC).  
  
Un mercat consolidat 
  
El Regne Unit segueix sent un mercat estratègic per a Catalunya, ja que es manté com el 
segon mercat emissor en nombre de turistes per darrera de França. Enguany, destaca el 
seu bon comportament amb un índex de creixement força notable. 
  
Entre els mesos de gener i setembre de 2016, han arribat a Catalunya 1,69 milions de 
turistes britànics, xifra que suposa un 5,9% més que en el mateix període de l’any 
anterior; aquests turistes han generat uns ingressos de 1.373 milions d’euros, un 9% més 
que en el mateix període de l’any anterior. A més és un mercat en creixement des del 
2011, tant pel que fa a nombre de turistes com pel que fa a la despesa. 
  



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Empresa i Coneixement  
Gabinet de comunicació 
   

 
  Comunicat de premsa  

 
 

 
Gabinet de Comunicació       
Passeig de Gràcia, 105, 7a      
premsa.emc@gencat.cat       
Tel. 93 484 9351     
 
 
 

4
 

Catalunya és una de les destinacions preferides dels turistes britànics per diversos 
motius: la bona relació qualitat-preu, un clima suau i favorable, platges excel·lents, un 
bon entorn natural i oferta complementària com la cultura i la gastronomia. 
  
El turista que visita Catalunya acostuma a ser una persona assalariada, d’entre 25 i 45 
anys, i amb estudis superiors. La majoria viatgen en parella (un 37,5%), tot i que també 
destaquen els turistes que venen sols (un 25%) o amb amics (un 14,8%). Cal recordar a 
més que el 60% dels turistes britànics que ens visiten repeteixen destinació, per tant és 
molt important la tasca de fidelització que es realitza des del sector turístic. 
  
L’estança mitjana dels turistes britànics a Catalunya és de 6 dies, tot i que la tendència 
és fer més vacances durant l’any però de menor durada. La majoria de turistes britànics 
(un 72,1%) s’allotja en hotels de 3 i 4 estrelles. Els habitatges de lloguer són la segona 
opció preferida (un 12,6%), seguit de les cases d’amics i familiars (un 10%) i dels 
càmpings (un 5,2%). El  93,8% de turistes britànics arriba per via aèria. 
  
El sol i platja segueix sent un dels productes estrelles per al mercat britànic, tot i que 
altres productes com el City Breaks o el turisme actiu i de natura –molt popular entre els 
joves- estan prenent protagonisme. També s’observa un creixement del turisme sènior o 
de viatges de curta durada per celebrar esdeveniments personals (aniversaris, reunions 
familiars, casaments, etc). 
  
Altres tendències que s’observen en el mercat britànic són els viatges multi-
generacionals, els viatgers que volen viure experiències com si fossin “locals”, els que 
volen aprofitar per aprendre alguna nova habilitat durant les vacances (pintar, cuinar, 
etc), i els que trien una destinació perquè apareix en un llibre, una pel·lícula, una sèrie, 
etc. 
  
Empreses i institucions a l’estand de l’Agència Catalana de Turisme 
  
La WTM reuneix unes 5.000 empreses i entitats expositores de prop de 200 països i rep 
la visita de més de 50.000 professionals de la indústria turística internacional. Els 
visitants que s’acostin a l’estand català (EU1800) trobaran l’oferta de les nou marques 
turístiques (Costa Brava, Costa Barcelona, Barcelona, Costa Daurada, Terres de l’Ebre, 
Catalunya Central, Terres de Lleida, Val d’Aran i Pirineus) i de les següents empreses i 
entitats: 
 
Entitats de promoció turística 
 

• Diputació de Barcelona 
• Patronat de Turisme Costa Brava Girona 
• Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona - Costa Daurada i Terres de 

l’Ebre 
• Turisme de Barcelona 
• Patronat Municipal de Turisme de Salou 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Empresa i Coneixement  
Gabinet de comunicació 
   

 
  Comunicat de premsa  

 
 

 
Gabinet de Comunicació       
Passeig de Gràcia, 105, 7a      
premsa.emc@gencat.cat       
Tel. 93 484 9351     
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Empreses/entitats 
 

• ACAVE 
• Across Spain DMC & Leisure Travel 
• Aqua Hotel 
• Avantgrup Coach & Car Services Barcelona 
• Cool Sport and Events 
• Derby Hotels Collection 
• Evenia Hotels / Evenia Travel Services 
• Hotel Duquesa de Cardona 
• Hotel Termes de Montbrió 
• HTOP Hotels 
• Itravex 
• Living Tours 
• Montserrat 
• Museu Nacional d’Art de Catalunya 
• Passion Events 
• Perla Tours 
• Sagalés 
• Sercotel 
• Serhs Tourism 
• Sport and Leisure Barcelona 
• UAB Campus 
• Viajes Olympia 

 
La proposta gastronòmica de Catalunya en aquesta edició de la WTM es completa amb 
les begudes ofertes per Codorníu i Torres. 
 
----------------------------------------------------------------- 

Segueix-nos a les xarxes a través del Saps Com?!: 
A Twiter:  @sapscom  
Al canal de Youtube: SapsCom 



Annex 30.
DETALL DE LES ACCIONS DE L’ANY DE LA 

GASTRONOMIA I L’ENOTuRISME ORGANITzADES 
PELS CENTRES DE PROMOCIó TuRíSTICA DE L’ACT



DATA INICI DATA FINAL TIPUS ACCIÓ ACCIÓ LLOC MERCAT PRODUCTE DESCRIPCIÓ

01/01/2016 31/01/2016 Accions de comunicació Acció RRPP - Productes 
gastronòmics catalans

París França Interès especial: eno 
gastronomia

Tramesa sobre l'Any de la Gastronomia, dossier de premsa i productes gastronòmics catalans a diversos mitjans de 
comunicació francesos. 

15/01/2016 15/01/2016 Accions de comunicació Newsletter Gastronomia Online França
Interès especial: eno 
gastronomia

Publicació d'una newsletter professional especialitzada en gastronomia en motiu de l'Any de la Gastronomia a Catalunya 
amb totes les actualitats referents a aquesta temàtica i una entrevista amb Carme Ruscalleda, ambaixadora d'aquest any. La 
tramesa es farà arribar a 3.400 contactes de mitjans de comunicació i 1.600 contactes professionals (turoperadors, agències 
de viatges, comitès d'empresa i associacions).

20/01/2016 20/01/2016 Accions de comunicació Tematització gastronomia al bloc Online França Interès especial: eno 
gastronomia

Amb motiu de l'Any de la Gastronomia a Catalunya es realitzarà una tematització al bloc amb un nou microsite sobre la 
gastronomia catalana. 

01/03/2016 04/03/2016 Esdeveniments específics Degustació Gilbert & Gaillard Catalunya França Enoturisme

L'Agència Catalana de Turisme recolza la degustació de vins catalans organitzada per Gilbert & Gaillard a Catalunya, per tal 
d'establir el seu rànquing de vins catalans. Els vins seleccionats formaran part de la propera edició de la guia de vins Gilbert 
& Gaillard i està previst realitzar un reportatge sobre els vins catalans durant el 2016 a la seva revista. Es tracta d'un acte 
organitzat amb la col·laboració de l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCANVI), l'Associació Vinícola Catalana (AVC) i l'Institut 
del Cava. Gilbert & Gaillard és una guia de vins, un segell de qualitat a França i una revista trimestral a nivell internacional. 

14/04/2016 14/04/2016 Esdeveniments específics
Conferència Wine & Business 
Club

París França Eno-gastronomia i Enoturisme

L'Agència per a la Competitivitat de l'Empresari de França (Acció) juntament amb l'Agència Catalana de Turisme, col·laboren 
en l'organització de la conferència del Wine & Business Club d'aquest any.  El Wine & Business Club és la primera xarxa 
europea de directors d'empreses i professionals de diversos sectors unida al voltant d'una triple temàtica: economia, 
gastronomia i vi. La xarxa està constituïda per 2.500 membres repartits per 14 clubs. L'ACT farà una presentació sobre 
l'enogastronomia a Catalunya i es durà a terme una degustació de vins catalans amb presentació d'aquests per part dels 
productors. Acció organitzarà prèviament una conferència sobre inversions a Catalunya.

01/06/2016 03/06/2016 Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips)

Gastro Météo à la Carte Catalunya França
Interès especial: eno-
gastronomia

L'Agència Catalana de Turisme col·labora amb el mitjà de TV France 3  en l'organització d'un viatge de premsa que té com a 
objectiu l'emissió "Météo à la Carte" en el que es presenta cada dia un xef diferent realitzant una recepta, parlant de la seva 
cuina i la seva regió. El programa compta entre 800.000 i 900.000 espectadors. 

21/06/2016 25/06/2016 Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips)

Géo Ado Costa Daurada França Itineraris i I.E.: eno-gastronomia

L'Agència Catalana de Turisme col·labora amb el mitjà Géo Ado  en l'organització d'un viatge de premsa. El mitjà visitarà 
Tarragona i la Costa Daurada per descobrir la gastronomia de la regió a través de tallers i visites a productors locals, la ruta 
del Modernisme a Reus, els castellers i PortAventura. La periodista realitzarà un reportatge sobre els castellers al mitjà Géo 
Ado , revista adreçada a públic adolescent i que té l'objectiu d'incentivar-los a viatjar i a explorar el planeta. La periodista 
també realitzarà un reportatge al seu bloc Aux Fil Des Lieux  sobre el Slow Food a la Costa Daurada. 

03/10/2016 07/10/2016 Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips)

Enoturisme Catalunya
Benelux, E.Central, 
França, P.Nòrdics i 
Regne Unit

Interès especial: enoturisme

L'Agència Catalana de Turisme organitza un viatge de premsa amb l'objectiu de donar a conèixer l'oferta enoturística 
catalana a mitjans del Regne Unit, Alemanya, França, Benelux i Països Nòrdics. Durant la seva estada els periodistes 
descobriran experiències enoturístiques a Barcelona, Paisatges de Barcelona, Terres de l'Ebre, Costa Barcelona i Costa 
Daurada.

01/10/2016 31/10/2016 Accions de comunicació Newsletter Enoturisme París França Interès especial: enoturisme Enviament d'una newsletter especialitzada en enoturisme, per fer difusió entre el gran públic, de les activitats 
enogastronòmiques que es poden fer a la regió i les últimes novetats relacionades amb aquest producte.

17/10/2016 28/10/2016 Accions de comunicació Enoturisme a Facebook Online França Interès especial: enoturisme Acció de màrqueting online al facebook amb l'objectiu d'incentivar el turisme enològic a Catalunya i es farà focus en el celler 
Torres a Vilafranca del Penedès. 

01/10/2016 31/10/2016 Acció  comunicació Campanya Plataformes Online Online França Marca Catalunya

Acció de màrqueting digital que consisteix en diverses campanyes online als principals portals del mercat francès com 
TripAdvisor.fr (30,80 milions de visites al mes), Viamichelin.fr (12,60 milions de visites al mes), Routard.com (7,20 milions de 
visites al mes), Edreams (3,90 milions de visites al mes), GoVoyages (3,50 milions de visites al mes) i Opodo (3,50 milions de 
visites al mes) per donar visibilitat a la destinació Catalunya. La gastronomia ha estat un dels eixos i vectors de comunicació 
importants durant el 2016, i les campanyes s'han centrar en qauesta temàtica.

21/01/2017 25/01/2017 Altres accions Prospecció Salon SIRHA Lió França
Experiències Gastronòm. i Hotels 
Gastronòm.

L'Agència Catalana de Turisme realitza una acció de prospecció al Saló Internacional de Restauració, Hoteleria i Alimentació, 
en el marc de l'Any de la Gastronomia, per tal d'incentivar la presa de contacte amb professionals del sector i de la regió 
Rhone Alpes. El saló compta amb més de 3.000 expositors (productors, fabricants i distribuïdors) especialitzats en productes, 
equipaments i serveis pel sector de la restauració.

06/04/2017 06/04/2017 Esdeveniments específics
Conferència Wine & Business 
Club

Lió França Eno-gastronomia i Enoturisme

L'Agència Catalana de Turisme juntament amb l'INCAVI (Institut Català de la Vinya i el Vi), col·laboren en l'organització de la 
conferència del Wine & Business Club d'aquest any.  El Wine & Business Club és la primera xarxa europea de directors 
d'empreses i professionals de diversos sectors unida al voltant d'una triple temàtica: economia, gastronomia i vi. La xarxa 
està constituïda per 2.500 membres repartits per 14 clubs. L'ACT farà una presentació sobre l'enogastronomia a Catalunya a 
Lyon i es durà a terme una degustació de vins catalans amb presentació d'aquests per part dels productors, organtizats per 
INCAVI.

01/02/2016 29/02/2016 Accions de comunicació Campanya de Enoturisme
Bèlgica, Europa 
Central i Regne Unit

Benelux, Europa 
Central i Regne Unit i 
Irlanda

Interès especial: enoturisme 
Campanya de Publicitat d’Enoturisme offline a través de publireportatges a les revistes més importants; Toursitik Aktuell, 
Essen und Trinken  i Femmes d'aujourd'hui . Conjuntament amb Vueling també es desplegarà la campanya concentrant la 
pressió comunicativa a la ciutat de Manchester, a diferents canals de comunicació de premsa i exterior. 

01/03/2016 31/03/2016 Accions de comunicació Campanya d'Enoturisme
Europa Central, 
Bèlgica i Regne Unit  

Europa Central, Bèlgica 
i Regne Unit  

Enoturisme
Campanya de publicitat d'Enoturisme a Alemanya i Bèlgica, a través de publireportatges a les revistes més importants: 
Toursitik Aktuell, Essen und Trinken i Femmes d'aujourd'hui. Conjuntament amb Vueling, també es desplegarà la campanya 
concentrant la pressió comunicativa a la ciutat de Manchester, a diferents canals de comunicació de premsa i exterior. 

01/05/2016 03/05/2016
Viatges de familiarització amb 
turoperadors (fam trips)

Cultura a Barcelona Barcelona Europa Central
Itineraris i I.E.: eno-gastronomia i 
enoturisme

L'Agència Catalana de Turisme col·labora amb el turoperador de Baden-Württenberg Abanico Reisen, en l'organització d'un 
viatge de familiarització especialitzat en cultura i enogastronomia per adaptar-lo a l'oferta del Catàleg 2016.

ALEMANIA - EUROPA CENTRAL

FRANÇA



03/10/2016 07/10/2016
Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips)

Enoturisme Catalunya
Benelux, E.Central, 
França, P.Nòrdics i 
Regne Unit

Interès especial: enoturisme

L'Agència Catalana de Turisme organitza un viatge de premsa amb l'objectiu de donar a conèixer l'oferta enoturística 
catalana a mitjans del Regne Unit, Alemanya, França, Benelux i Països Nòrdics. Durant la seva estada els periodistes 
descobriran experiències enoturístiques a Barcelona, Paisatges de Barcelona, Terres de l'Ebre, Costa Barcelona i Costa 
Daurada.

Viatge de premsa Gastronomia a Barcelona Barcelona Europa Central Gastronomia
L'Agència Catalana de Turisme va col.laborar amb la revista gastronòmica alemanya Der Feinschmecker en l'organització 
d'un presstrip durant el 2016 per la realització d'un reportatge sobre la gastronomia a la capital catalana. La revista ha 
dedicat 12 pàgines a aquest reportatge en la seva edició del març de 2017. 

07/07/1905 08/07/1905 Viatge de premsa Gastronomia a Catalunya Catalunya Europa Central Gastronomia
L'Agència Catalana de Turisme va organitzar durant el 2015 un viatge de premsa per l'agència de notícies alemanya DPA amb 
la previsió de que l'article es publiqués durant el 2016, any de la Gastronomia. El reportatge sobre la gastronomia catalana 
es va publicar a més de 30 diaris a Alemanya durant el primer semestre del 2016. 

18/04/2016 18/04/2016 Presentació Presentació d'enoturisme Frankfurt Europa Central Interès especial: enoturisme
i Gastronomia

L'Agència Catalana de Turisme va realitzar una presentació sobre l'enoturisme i la gastronomia catalana durant l'acció Weine 
aus Katalonien, la qual constistia en degustacions de vins catalans.

15/11/2016 15/11/2016 Presentació Presentació de gastronomia Viena Europa Central Gastronomia L'Agència Catalana de Turisme realitza una presentació sobre itineraris i gastronomia a Viena. Els assistents són 
professionals del turisme de la capital austríaca. 

16/06/2016 20/06/2016 Blogtrip Blogtrip a Catalunya Catalunya Europa Central Gastronomia L'Agència Catalana de Turisme organitza un blogtrip amb la gastronomia com a tema principal a la Costa Daurada i a Terres 
de l'Ebre. Els participants són 8 Bloggers d'Alemanya

07/06/2016 07/06/2016 Presentació Som Gastronomia a Berlín Berlín Europa Central Gastronomia L'Agència Catalana de Turisme organitza el Som Gastronomia a Berlín. Entre els assistents hi ha periodistes i turoperadors de 
la capital alemanya. 

09/03/2016 09/03/2016 Presentació ITB Berlin 2016 Berlín Europa Central Gastronomia
L'Agència Catalana de Turisme presenta l'any gastronòmic a la ITB de Berlín. Per aquest motiu i com a degustació de la 
gastronomia catalana el Restaurant 5 by Paco Pérez, d'una estrella i situat a l'hotel Das Stue, prepara unes tapes de 
degustació. Entre els assistens hi ha premsa i trade alemany. 

11/10/2016 11/10/2016 Workshop Workshop MICE München Europa Central MICE i Gastronomia
L'Agència Catalana de Turisme organitza un Workshop de MICE a Munich. Amb aquesta acció també es vol donar valor a la 
gastronomia catalana i per promocionar-la l'encarregat del catering és el restaurant 5 by Paco Pérez a Berlín. En aquesta 
acció hi varen participar empresaris catalans i professionals del MICE de Munich. 

Accions de comunicació Publicitat Der Feinschmecker Alemanya Europa Central Gastronomia
L'Agència Catalana de Turisme col.labora amb la revista Der Feinschmecker, la més important especialitzada en gastronomia 
d'Alemanya, per publicitar la gastronomia catalana. En la col.laboració hi ha dues incercions i publicació d'una notícia sobre 
Catalunya dins la newsletter que envia la revista entre els seus lectors. 

08/07/1905 08/07/1905 Accions de comunicació DieZeit Reisen Alemanya Europa Central Gastronomia L'Agència Catalana de Turisme col.labora amb el turoperador alemany DieZeit Reisen per la promoció d'un viatge 
gastronòmic i d'Enoturisme a Catalunya. 

24/08/2016 24/08/2016 Accions de comunicació EatSmarter Revista Alemanya Europa Central Gastronomia L'Agència Catalana de Turisme col.labora amb la revista EatSmarter en l'edició d'un reportatge sobre la gastronomia 
catalana. La revista dedica a 9 pàgines a la gastronomia catalana. 

Gener 2016 Gener 2016 Accions de comunicació Ferientrends Revista Suissa Europa Central Gastronomia
L'Agència Catalana de Turisme col.labora amb la revista suissa de viatges Ferientrends per l'edició d'un publireportatge 
dedicat a la gastronomia catalana. La revista es distribueix a part de en els punts habituals, també durant la fira FESPO Zürich 
i en els aeroports suissos. 

08/07/1905 08/07/1905 Accions de comunicació Blog Alemanya Alemanya Europa Central Gastronomia Publicació de diferents articles al blog dirigit als mercats de parla germànica dedicats a la gastronomia catalana. Així com la 
creació d'un apartat dedicat a la gastronomia i a l'enoturisme. 

17/10/2016 19/10/2016 Workshop Event MICE Lobster Hamburg Alemanya Europa Central Gastronomia L'Agència Catalana de Turisme realitza una presentació sobre la gastronomia catalana dins del workshop de MICE, a la ciutat 
de Hamburg, en el qual participa i que està organitzat per Lobster. 

08/03/2017 08/03/2017 Presentació ITB Berlin 2017 Berlín Europa Central Gastronomia 
L'Agència Catalana de Turisme convoca la premsa i als turoperadors a "l'hora del Vermut" durant la fira ITB de Berlín. 
L'objectiu és promocionar la gastronomia catalana i parlar amb els contactes de futures col.laboracions. 

04/04/2016 09/04/2016
Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips)

Enoturisme IWINETC Catalunya Corea del Sud Enoturisme

Amb l'objectiu de promocionar Catalunya com una destinació d'enoturisme i dins del marc de la International Annual Wine 
Tourism Conference (IWINETC 2016), l’oficina d’Àsia-Pacífic de l’Agència Catalana de Turisme convida una periodista de la 
revista coreana The Traveller al congrés i posterior press trip que tenen lloc entre el 4 i el 9 d’abril de 2016. Els bitllets d'avió 
van a càrrec de Lufthansa - Corea, i s'aconsegueixen a cost 0€ a través de l'agència de relacions públiques Lydie&Co, que ha 
col·laborat amb l'ACT en ocasions anteriors.

05/04/2017 05/04/2017 Altres accions
Brunch amb estrelles a 
Melbourne, Austràlia

Melbourne Austràlia Gatsro-Eno

Amb col·laboració del Patronat de Turisme de Costa Brava - Pirineus de Girona i la participació del Joan i el Jordi Roca, es 
porta a terme a Melbourne un “Brunch amb estrelles” que posa en valor l'oferta eno-gastronòmica de Catalunya, amb un 
focus especial sobre aquest producte a la província de Girona. Aquesta acció, que s'emmarca dins la setmana en què té lloc 
la cerimònia dels 50 World's Best Restaurant Awards 2017, involucra un centenar mitjans de comunicació especialitzats en 
viatges i gastronomia. Aquesta acció compta amb el suport i la participació de Singapore Airlines.

05/04/2017 05/04/2017 Altres accions
Sopar de Catalunya al Restaurant 
TINTO (Melbourne)

Melbourne Austràlia Gatsro-Eno

Amb col·laboració del Patronat de Turisme de Costa Brava - Pirineus de Girona, es porta a terme al Restaurant TINTO de 
Melbourne una acció de promoció de l'oferta eno-gastronòmica de Catalunya, amb un focus especial sobre aquest producte 
a la província de Girona. Aquesta acció, que s'emmarca dins la setmana en què té lloc el 50 World's Best Restaurant Awards 
2017, s'orienta al públic final i compta amb el suport del propi restaurant, que organitza un menú típicament català. L’acte 
s’inicia amb una presentació de Catalunya, seguida d’una breu presentació del turoperador Iberotours i Singapore Airlines, 
que organitza un lucky draw tot oferint dos bitllets d’avió per als guanyadors. Iberotours ofereix 2 nits d’hotel a un Parador i, 
Codorniu, 1 visita al seu celler.

ÀSIA - PACÍFIC

Març 2017

Novembre 2016



06/04/2017 06/04/2017 Presentació
Dinar per a agents de VIRTUOSO 
(Melbourne)

Melbourne Austràlia Gatsro-Eno

Amb col·laboració del Patronat de Turisme de Costa Brava - Pirineus de Girona i la participació del Joan Roca, el Jordi Roca i 
empreses catalanes com ara el Celler Espelt i Natural Walks, es porta a terme a Melbourne un dinar-presentació orientat a 
una vintena d'agents de la xarxa VIRTUOSO, que posa en valor l'oferta eno-gastronòmica de Catalunya, amb un focus 
especial sobre aquest producte a la província de Girona. Aquesta acció, que s'emmarca dins  la setmana en que té lloc la 
cerimònia dels 50 World's Best Restaurant Awards 2017, compta amb el suport de Qatar Airways, que organitza un lucky 
draw oferint un bitllet d’avió Melbourne – Barcelona per a 2 persones en combinació amb una visita als cellers de Torres. A 
part de les presentacions de Costa Brava Premium i Catalunya Premium, s’organitza un maridatge entre vins de la Costa 
Brava i diferents aromes florals i herbals.

07/04/2017 07/04/2017 Formació
Sessió de formació per agents de 
CATO (Sydney)

Sydney Austràlia Gastro-Eno

Amb col·laboració del Patronat de Turisme de Costa Brava - Pirineus de Girona i el Suport de Singapore Airlines, es porta a 
terme a Sydney un esmorzar orientat a formar una quinzena d’agents membres del Council of Australian Tour Operators 
(CATO) sobre la destinació catalana, amb un focus en el producte eno-gastronòmic i la província de Girona. Aquesta acció, 
que s'emmarca dins la setmana en què té lloc la cerimònia dels 50 World's Best Restaurant Awards 2017, compta amb el 
suport de Singapore Airlines, que organitza un lucky draw oferint un bitllet d’avió Sydney – Barcelona per a 2 persones en 
combinació amb una visita als cellers de Codorniu, una nit a la Costa Brava i una visita a un celler de la província de Girona.

07/04/2017 07/04/2017 Presentació
Dinar per a agents de VIRTUOSO 
(Sydney)

Sydney Austràlia Gastro-Eno

Amb col·laboració del Patronat de Turisme de Costa Brava - Pirineus de Girona i la participació d’empreses catalanes com ara 
el Celler Espelt i Natural Walks, es porta a terme a Sydney un dinar-presentació orientat a una vintena d'agents de la xarxa 
VIRTUOSO, que posa en valor l'oferta eno-gastronòmica de Catalunya, amb un focus especial sobre aquest producte a la 
província de Girona. Aquesta acció, que s'emmarca dins la setmana en què té lloc la cerimònia dels 50 World's Best 
Restaurant Awards 2017, compta amb el suport de Qatar Airways, que organitza un lucky draw oferint un bitllet d’avió 
Sydney – Barcelona per a 2 persones en combinació amb una visita als cellers de Torres. A part de les presentacions de Costa 
Brava Premium i Catalunya Premium, s’organitza un maridatge entre vins de la Costa Brava i diferents aromes florals i 
herbals.

30/10/2016 05/11/2016
Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips)

Programa de televisió sobre 
viatges gastronòmics a Catalunya 
amb Mina Sohn i KBS (Corea del 
Sud)

Barcelona, Costa 
Brava i Paisatges 
Barcelona

Àsia Pacífic
Itineraris i I.E.: eno-gastronomia i 
enoturisme

Com a continuació a la col·laboració amb l'empresa Sohnmina & Co. que, durant el 2015, ja va portar a terme una important 
acció de comunicació a Catalunya amb la televisió nacional coreana KBS, l'Agència Catalana de Turisme, dins del marc de 
l'Any de la Gastronomia a Catalunya, proposar treballar, amb el suport de la celebritat mediàtica coreana, Mina Sohn, un 
episodi sobre la Catalunya Eno-gastronòmica i de l'UNESCO que es llança per via de Food Odyssey, un programa especialitzat 
en viatges de la televisió coreana i presentat pel chef coreà Wookjung Lee. Les zones d'incidència a Catalunya són la ciutat 
de Barcelona, Paisatges de Barcelona i la Costa Brava. Aquest episodi s'emet el dissabte 11 de març del 2017 en prime time, 
en un dels mercats de més fort creixements dels darrers anys.

20/10/2016 20/10/2016 Presentacions
"Catalonia - Barcelona is much 
more" Media Lunch

Singapur Àsia Pacífic
Itineraris i I.E.: eno-gastronomia i 
luxe

Amb la participació de Turisme de Barcelona i l'Ajuntament de Terrassa, s'organitza un dinar - presentació al nou restaurant 
FOC Sentosa del xef català Nandu Jubany, davant una desena de periodistes de Singapur especialitzats en lifestyle, moda i 
viatges d'alta gamma. L’objectiu és donar a conèixer la tradició castellera, declarada patrimoni intangible de la Humanitat 
per la UNESCO, fent també un focus important en el binomi cultural i gastronòmic "Barcelona - Terrassa", així com presentar 
les novetats de la ciutat de Terrassa, pel que fa al patrimoni modernista i la cuina d'estrella Michelin i de Barcelona, pel que 
fa a Barcelona Premium . Aquest esdeveniment compta amb la col·laboració de Qatar Airways, la participació del propi 
Nandu Jubany i, com a primícia en el Sud-Est Asiàtic, 230 membres de la Colla Castellera Minyons de Terrassa realitxen tres 
castells davant de la delegació de periodistes. Entre totes les accions de la Setmana Catalana a Singapur 2016, s'aconsegueix 
un impacte mediàtic de més de 31 milions de visualitzacions, el que equival a un retorn de 581.370€.

20/10/2016 20/10/2016 Presentacions
"Catalonia - Barcelona is much 
more" Trade Evening

Singapur Singapur i Malàisia
Itineraris i I.E.: eno-gastronomia i 
luxe

Davant d'uns 80 operadors de Singapur i del Sud de Malàisia, s'organitza un trade evening, amb la col·laboració de l'OET 
Singapur, la National Association of Travel Agents of Singapur i la Malaysian Travel Trade Association. Durant l'acte, que 
alhora esdevé una plataforma de networking entre els coexpositors dels estands de Catalunya i de Turespaña i el trade del 
Sud-est Asiàtic, es proposa també una oferta gastronòmica de nivell de la mà del recentment inaugurat restaurant FOC 
Sentosa del xef català, Nandu Jubany, i un tast de vins Torres. L'acte s'inicia amb una actuació de 230 membres de la Colla 
Castellera Minyons de Terrassa.

19/10/2016 19/10/2016 Presentacions
"Catalonia - Barcelona is much 
more" Luxury Trade Lunch

Singapur Singapur
Interès especial: eno-
gastronomia i luxe

En el marc de la fira ITB Àsia, s'organitza un dinar amb 11 operadors de luxe al nou restaurant PIM PAM by FOC de la cuina 
Michelin del xef català Nandu Jubany, on participen els coexpositors de l'stand de Catalunya a la fira ITB Asia. L'objectiu és 
donar a conèixer les novetats de la destinació catalana, amb especial focus en l'oferta gastronòmica de Barcelona i Terrassa, 
així com posar en contacte els representants de les empreses catalanes amb els 11 turoperadors de luxe convidats.

05/04/2017 15/05/2017 Campanya de Marketing Online 
Campanya de Marketing Online 
amb Expedia

Austràlia Austràlia
Hotels Gastronòmics, 
Experiències Gastronòmiques, 
Actiu-Natura i Cultura

Amb la finalitat de comercialitzar millor l’oferta turística eno-gastronòmica i cultural del Principat i, per tant, de captar més 
clientela del mercat turístic emissor d’Austràlia cap a Catalunya, l’oficina de l’Agència Catalana a Singapur organitza una 
campanya de màrqueting online via la plataforma líder en vendes digitals a Austràlia, amb uns 18 milions de visites 
mensuals. EXPEDIA proposa als seus clients paquets a Catalunya amb alguns dels hotels gastronòmics de Catalunya i posa en 
valor també experiències en els espais naturals i a l’aire lliure, tot relacionant-los amb les experiències eno-gastronòmiques 
del país. Un focus especial es fa a les destinacions de Barcelona i la Costa Brava – Pirineus de Girona. El llançament d’aquesta 
campanya on-line EXPEDIA es fa coincidir dins de les macro-accions promocionals que s’organitzen a Melbourne i a Sydney i 
que s'emmarquen dins del 50 World's Best Restaurant Awards 2017. La durada de la campanya és del 5 d’abril fins al 15 de 
maig que és quan coincideix amb el període més important de compres de viatges cap a Europa des d’Austràlia per via 
d’EXPEDIA.

BENELUX



01/02/2016 02/02/2016 Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips)

Revista Seasons Catalunya Benelux Interès especial: eno-
gastronomia 

L'Agència Catalana de Turisme organitza un viatge de premsa adreçat a la revista holandesa de lifestyle Seasons . El motiu 
del viatge és donar a conèixer la gastronomia de Valls i, més específicament, La Gran Calçotada de Valls. 

01/02/2016 28/02/2016 Accions de comunicació Any de la Gastronomia i 
l'Enoturisme 

Online Benelux Interès especial: eno-
gastronomia i enoturisme

L'Agència Catalana de Turisme realitza una acció de comunicació al sector turístic de Bèlgica i Holanda mitjançant la 
plataforma Travel360. L'objectiu és presentar l'Any de la Gastronomia i l'Enoturisme incidint en la tradició gastronòmica i 
vinícola de Catalunya i les accions de promoció que es duran a terme adreçades als professionals del sector.

01/02/2016 29/02/2016 Accions de comunicació Campanya de Enoturisme Bèlgica, Europa 
Central i Regne Unit

Benelux, Europa 
Central i Regne Unit i 
Irlanda

Interès especial: enoturisme 
Campanya de Publicitat d’Enoturisme offline a través de publireportatges a les revistes més importants; Toursitik Aktuell, 
Essen und Trinken  i Femmes d'aujourd'hui . Conjuntament amb Vueling també es desplegarà la campanya concentrant la 
pressió comunicativa a la ciutat de Manchester, a diferents canals de comunicació de premsa i exterior. 

01/03/2016 31/03/2016 Accions de comunicació Campanya d'Enoturisme Europa Central, 
Bèlgica i Regne Unit  

Europa Central, Bèlgica 
i Regne Unit  

Enoturisme
Campanya de publicitat d'Enoturisme a Alemanya i Bèlgica, a través de publireportatges a les revistes més importants: 
Toursitik Aktuell, Essen und Trinken i Femmes d'aujourd'hui. Conjuntament amb Vueling, també es desplegarà la campanya 
concentrant la pressió comunicativa a la ciutat de Manchester, a diferents canals de comunicació de premsa i exterior. 

25/04/2016 29/04/2016 Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips)

Pluim's Eadible World (RTL4) Catalunya Benelux eno-gastronomia i enoturisme
En el marc de l'Any de la Gastronomia i l'Enoturisme, l'Agència Catalana de Turisme organitza un viatge de premsa amb 
l'objectiu d'impulsar el rodatge d'un episodi del programa televisiu holandès Pluim's Eatable World  a Catalunya. Un 
reconegut xef holandès viatjarà a Catalunya per descobrir i fer conèixer als espectadors el territori i la gastronomia local.

15/04/2016 17/04/2016 Presentacions Goed Gevoel - Holidayline Gant Benelux Enoturisme
En el marc de la fira Goed Gevoel, adreçada al públic femení, l'Agència Catalana de Turisme i la Diputació de Barcelona, 
presentaran de la ma del turoperador belga Holidayline propostes enoturístiques que es poden fer a la Costa Barcelona.

01/04/2016 30/06/2016 Accions de comunicació Espanje! Holanda Benelux
Itineraris i I.E.:  eno-gastronomia 
i enoturisme

L'Agència Catalana de Turisme realitza una campanya de promoció dels productes itineraris i enoturisme en col·laboració 
amb la revista holandesa Espanje! . Aquesta col·laboració consisteix en la publicació de 4 reportatges temàtics, el primer dels 
quals, dedicat a la Ruta del Vi de Lleida i a la Ruta del Cister, es publica aquest mes d'abril.

01/06/2016 30/06/2016 Accions de comunicació
Festival Castell Peralada 30 
Aniversari

Benelux Benelux Itineraris i I.E.: enoturisme i golf
L'Agència Catalana de Turisme s'encarrega de l'edició i enviament d'informació específica referent al Festival Castell de 
Peralada, en motiu del 30è aniversari, adreçada a turoperadors del Benelux especialitzats en turisme cultural. També es farà 
difusió del Festival als principals mitjans de comunicació B2B.

01/07/2016 30/07/2016 Accions de comunicació España y Mas - Estiu Holanda Benelux
Itineraris i I.E.: eno-gastronomia i 
enoturisme

L'Agència Catalana de Turisme realitza una campanya de promoció dels itineraris i la gastronomia catalana en col·laboració 
amb la revista holandesa España y Mas . L'objectiu és la publicació de 4 reportatges temàtics, un a cada una de les seves 
edicions.

18/09/2016 22/09/2016 Viatges de familiarització amb 
turoperadors (fam trips)

Associació Holandesa de 
Sommeliers

Catalunya Benelux Interès especial: enoturisme

L'Agència Catalana de Turisme conjuntament amb l'INCAVI i ACCIÓ, organitzen un viatge de familiarització adreçat a 
l'Associació Holandesa de Sommeliers, prescriptor vinculat professionalment al món del vi i de la gastronomia. La visita a 
Catalunya té com a objectiu descobrir les diferents DOs i es completarà amb un dinar amb la Xef Carme Ruscalleda, en la 
seva qualitat d'Ambaixadora de l'Any de la Gastronomia i l'Enoturisme. El projecte s'emmarca dins de la Campanya per 
donar visibilitat a l’Any de la Gastronomia i l’Enoturisme al mercat del Benelux.

01/09/2016 06/09/2016 Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips)

Kampioen Catalunya Benelux Itineraris i I.E.: eno-gastronomia
L'Agència Catalana de Turisme organitza un viatge de premsa adreçat a la revista holandesa Kampioen  (publicació de 
l'ANWB). L'objectiu és donar a conèixer la riquesa gastronòmica i cultural de Catalunya, a través d’un itinerari per tot al 
territori català.

18/09/2016 22/09/2016 Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips)

Associació Holandesa de 
Sommeliers - Dinar Carme 
Ruscalleda

Catalunya Benelux Interès especial: enoturisme

L'Agència Catalana de Turisme conjuntament amb l'INCAVI i ACCIÓ, organitzen un viatge de premsa adreçat a periodistes 
especialitzats en el món del vi i de la gastronomia. La visita a Catalunya té com a objectiu descobrir les diferents DOs i es 
completarà amb un dinar amb la Xef Carme Ruscalleda, en la seva qualitat d'Ambaixadora de l'Any de la Gastronomia i 
l'Enoturisme. El projecte s'emmarca dins de la Campanya per donar visibilitat a l’Any de la Gastronomia i l’Enoturisme al 
mercat del Benelux.

02/10/2016 05/10/2016 Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips)

Bloctrip Droomplekken
Costa Daurada i 
Terres de l’Ebre

Benelux
Natura - aventura i I.E.: 
enoturisme

L'Agència Catalana de Turisme organitza un bloctrip adreçat al redactor dels blocs Droomplekken.nl  i Amazingplaces.com . 
Durant 4 dies recorrerà Terres de l'Ebre i una part de la Costa Daurada per donar a conèixer l'oferta de turisme de natura i 
enoturisme en aquesta zona.

03/10/2016 07/10/2016 Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips)

Enoturisme Catalunya
Benelux, E.Central, 
França, P.Nòrdics i 
Regne Unit

Interès especial: enoturisme

L'Agència Catalana de Turisme organitza un viatge de premsa amb l'objectiu de donar a conèixer l'oferta enoturística 
catalana a mitjans del Regne Unit, Alemanya, França, Benelux i Països Nòrdics. Durant la seva estada els periodistes 
descobriran experiències enoturístiques a Barcelona, Paisatges de Barcelona, Terres de l'Ebre, Costa Barcelona i Costa 
Daurada.

13/10/2016 16/10/2016 Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips)

Bloctrip What About Her Pirineus i Solsonès Benelux
Natura - aventura i I.E.: eno-
gastronomia

L'Agència Catalana de Turisme organitza un viatge adreçat a la blogger de What About Her . És una de les bloggers amb més 
influència a Holanda. Recorrerà els Pirineus i el Solsonès per tal de trobar iniciatives naturals i gastronòmiques.

01/10/2016 15/10/2016 Accions de comunicació
Gastronomia & Enoturisme 
Delicious Magazine

Holanda Benelux
Interès especial: eno-
gastronomia i enoturisme

L'Agència Catalana de Turisme col·labora amb la revista holandesa Delicious Magazine  en el marc de l'Any de la 
Gastronomia i l'Enoturisme. La campanya constarà de tres accions diferenciades: un article a la plataforma online de la 
revista, un article a la seva newsletter mensual i una publicació a la pàgina facebook de la revista, amb més de 58.000 
seguidors.

01/10/2016 15/10/2016 Accions de comunicació
Gastronomia & Enoturisme 
Winelife Magazine

Holanda Benelux
Interès especial: eno-
gastronomia i enoturisme

L'Agència Catalana de Turisme col·labora amb la revista holandesa Winelife Magazine  en el marc de l'Any de la Gastronomia 
i l'Enoturisme. La campanya consistirà en promocionar els vins i les DOs de Catalunya mitjançant la plataforma online de la 
revista i la newsletter adreçada a amants del vi.

03/10/2016 07/10/2016 Accions de comunicació
Campanya Discover Catalunya 
trough its wines

Catalunya Benelux Interès especial: enoturisme
Amb motiu del press trip multimercat centrat en enoturisme, dos blocaires holandesos participaran en una campanya de 
promoció online a través de les seves xarxes socials i del facebook Catalunya Experience Nederlands. La campanya 
incentivarà la interacció amb els seguidors i inclourà un concurs.

06/10/2016 31/12/2016 Accions de comunicació Col·laboració España y Mas Holanda Benelux Interès especial: enoturisme
L'Agència Catalana de Turisme realitza una campanya de promoció dels itineraris i la gastronomia catalana en col·laboració 
amb la revista holandesa España y Mas . Aquesta col·laboració consisteix en la publicació de 4 reportatges temàtics, un a 
cada una de les seves edicions.



22/11/2016 23/11/2016 Presentacions Roadshow Enoturisme Benelux
Mechelen i 
Amsterdam

Benelux Interès especial: enoturisme
L'Agència Catalana de Turisme, a través d'Enoturisme Catalunya,  organitza dues presentacions per donar a conèixer les 
possibilitats que ofereix Catalunya com a destinació enoturística. Les presentacions estan adreçades a turoperadors i agents 
de viatges i constaran d'una primera part de presentació i una segona part de degustació.

23/11/2016 24/11/2016 Programes europeus
Visita de la delegació de Nord 
Brabant (Holanda) Regió Europea 
de la Gastronomia 2018

Barcelona Benelux
Interès especial: eno-
gastronomia

La regió holandesa de Nord Brabant obtindrà el títol de Regió Europea de la Gastronomia al 2018. Per aquest motiu 
s'organitza una visita professional als diferents departaments i organismes de la Generalitat que han participat activament 
en el títol de Catalunya Regió Europea de Gastronomia 2016.

01/12/2016 31/12/2016 Accions de comunicació
Comunicació Enoturisme a TTOO 
i mitjans

Bèlgica i Holanda Benelux Interès especial: enoturisme

Com a continuació de les presentacions sobre enoturisme realitzades a Bèlgica i a Holanda durant el mes de novembre, i per 
tal de donar major visibilitat al producte, l'Agència Catalana de Turisme realitza l'enviament d'una newsletter amb 
informació pràctica sobre les rutes i experiències relacionades amb el món de la vinya i el vi, adreçada a turoperadors i 
agents de viatges. Així mateix es realitzarà una comunicació sobre el mateix tema adreçada a mitjans del sector turístic.

11/01/2017 11/01/2017 Esdeveniments específics Showcooking Conferència ANVR Utrecht Benelux
Exp.Gastro., Enoturisme Cat. i 
Hotels Gastronòm.

En el marc de la trobada anual de l'Associació Holandesa de turoperadors, ANVR, l'Agència Catalana de Turisme patrocina el 
dinar i realitza una breu presentació, amb l'objectiu de donar a conèixer la riquesa de la gastronomia i els vins de Catalunya.

Col·laboració Condé Nast Traveller Holanda & Belgica Benelux Eno - gastro
Monogràfic – ‘Catalonië voor Foodies’ – en holandès de la revista Condé Nast Traveller, en motiu de la distinció de Catalunya 
com a Regió Europea de la Gastronomia 2016. Distribució a 30k subscriptors de la revista VOGUE d’Holanda i de la regió de 
Flandes (Bèlgica) + 200 exemplars a distribuir en accions del CPT.

Event
Tast gastronòmic Productes 
Bufalvent

Brusel.les Benelux Eno - gastro

Després d’aconseguir durant tres anys consecutius les tres estrelles iTQi (International Taste and Quality Institute), 
l’empresa catalana Pernils Bufalvent va ser guardonada amb el premi superior ‘Crystal Taste’ a Brussel·les. Per tal de 
celebrar aquest premi, van organitzar un tast gastronòmic amb tapes elaborades amb el seu famós pernil. Suport a ACCIÓ en 
la convocatòria de mitjans a la recepció. Article publicat al blog Tasted4you.

Event Costa Brava i La Cuina del Vent Brusel.les Benelux Eno - gastro
Suport al Patronat de Turisme Costa Brava Girona en l’organització de dos actes a Brussel·les: (i) presentació de la destinació 
a mitjans de comunicació i (ii) workshop amb turoperadors i agents de viatges del Benelux. Els esdeveniments van concloure 
amb un menú degustació a càrrec del col·lectiu de cuina La Cuina del Vent.

Presentació
Promoció conjunta amb Zonvaart 
Reizen

Heerhugowaard, Benelux Eno - gastro
Presentació, juntament amb la Diputació de Barcelona i de la mà del turoperador holandès Zonvaart Reizen, de la destinació 
Catalunya i l’any dedicat a la gastronomia i l’enoturisme, així com de les propostes enoturístiques que es poden fer a la 
Costa Barcelona. Dins el marc d’una jornada dedicada a públic final organitzada per Zonvaart Reizen.

01/05/2016 31/05/2016 Accions de comunicació
Campanya de Publicitat - 
Monogràfic Traveler

Catalunya Espanya i Catalunya eno-gastronomia i enoturisme
Condé Nast Traveler  dedicarà un monogràfic a la revista Traveler Pocket  sobre Catalunya en motiu de l'Any la Gastronomia i 
l'Enoturisme. L'objectiu és donar a conèixer Catalunya com a destinació de turisme gastronòmic, sobre la base de diferents 
itineraris gastronòmics que recorreran el territori. 

16/06/2016 19/06/2006 Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips)

Cataluña para Foodies Catalunya Espanya
Interès especial: eno-
gastronomia

L'Agència Catalana de Turisme organitza un viatge de premsa que té com a objectiu donar a conèixer l'oferta de Catalunya 
com a destinació enogastronòmica a prescriptors del mercat espanyol. 

01/05/2016 21/05/2016 Accions de comunicació Campanya Lametayel Online Israel
Marca Catalunya i I.E.: eno-
gastronomia

L'Agència Catalana de Turisme llança una campanya de comunicació al web Lametayel, el portal turístic més influent a Israel. 
La col·laboració inclou la creació de continguts amb temàtica gastronòmica i una campanya de banners. Lametayel compta 
amb una mitjana d'un milió d'usuaris únics al mes, 200.000 contactes a les seves newsletters i 100.000 a la pàgina Facebook.

16/11/2016 16/11/2016 Esdeveniments específics Acció Gastronomia i Enoturisme Tel Aviv Israel
Interès especial: eno-
gastronomia i enoturisme

L'Agència Catalana de Turisme i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona organitzen un brunch a quatre mans, amb un xef 
català i un israelià, destinat a promoure la gastronomia i l'enoturisme a Israel entre els principals mitjans de comunicació i 
operadors del país.

01/03/2016 04/03/2016 Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips)

Gastronomia chiaramaci.com Costa Brava Itàlia Interès especial: eno-
gastronomia

L'Agència Catalana de Turisme organitza un viatge de premsa adreçat a una de les food bloggers més influents a Itàlia, 
sommelier AIS, consultora per empreses del sector de l'alimentació, autora de llibres de cuina i jutge al programa de 
televisió Cuochi e Fiamme. Gestiona els blocs www.sorelleinpentola.com i www.chiaramaci.com i compta amb més de 
325.000 seguidors a Facebook, 33.000 a Twitter i 118.000 a Instagram. La blogger viatjarà a la Costa Brava per tal de 
conèixer la cuina d'autor del territori. El viatge forma  part de les accions previstes a les xarxes socials en el marc de la 
nominació de Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia 2016.

26/09/2017 30/09/2017 Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips)

Dove

Pirineus, Costa Brava, 
Paisatges de 
Barcelona, Costa 
Barcelona, Costa 
Daurada

Itàlia
Interès especial: eno-
gastronomia

L'Agència Catalana de Turisme col·labora amb la revista DOVE, un dels mitjans escrits referents a Itàlia en el món dels 
viatges, en l'organització d'un viatge de premsa de temàtica gastronòmica que recorrerà diverses zones de Catalunya. 
L'objectiu principal és donar a conèixer la diversitat i riquesa de la gastronomia catalana

13/06/2016 16/06/2016 Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips)

Gastronomia Gnam Box  - Street 
food

Catalunya Itàlia
Interès especial: eno-
gastronomia

L'Agència Catalana de Turisme organitza un viatge de premsa adreçat als bloggers de Gnam Box , ambaixadors de l'street 
food a Itàlia. Gnam Box és un projecte digital amb repercussió a internet, xarxes socials, un llibre de receptes, In food we 
trust i televisió. El viatge forma part de les accions previstes a les xarxes socials, en el marc de la nominació de Catalunya 
com a Regió Europea de la Gastronomia 2016.

18/06/2016 21/06/2006 Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips)

Costa Brava Centre Costa Brava Itàlia Itineraris i I.E.: eno-gastronomia
L'Agència Catalana de Turisme i el Grup Costa Brava Centre organitzen un viatge de premsa que té com a objectiu donar a 
conèixer la cultura i la gastronomia del territori entre mitjans italians especialitzats en aquests productes.
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19/09/2016 22/09/2016 Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips)

Gastronomia Slow Food
Costa Daurada i 
Terres de l'Ebre

Itàlia
Interès especial: eno-
gastronomia

L'Agència Catalana de Turisme organitza un viatge de premsa adreçat a la blogger de A gipsy in the kitchen , ambaixadora de 
la cuina km 0 i de les receptes tradicionals. Està previst visitar la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre per tal de conèixer 
col·lectius de cuina del territori i l'oferta lligada a l'slow food. El viatge forma part de les accions previstes a les xarxes 
socials, en el marc de la nominació de Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia 2016.

24/09/2016 28/09/2016 Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips)

Vanity Fair Costa Brava Itàlia
Interès especial: eno-
gastronomia

L'Agència Catalana de Turisme organitza juntament amb el Patronat de Turisme Costa Brava - Pirineu de Girona un viatge de 
premsa centrat en l'enogastronomia i adreçat a la revista Vanity Fair , un dels principals mitjans escrits italians de lifestyle, 
amb seccions específiques dedicades a cultura, viatges i gastronomia.

01/09/2016 13/09/2016 Accions de comunicació Xarxes Socials Itàlia Enoturisme Online Itàlia Interès especial: enoturisme Campanya publicitària al Catalunya Experience Itàlia per tal de promocionar el producte enoturisme. L'objectiu principal és 
incrementar la base de seguidors de la destinació a les xarxes socials.

19/09/2016 25/09/2016 Accions de comunicació
Direct Email Marketing 
Gastronomia

Itàlia Itàlia
Interès especial: eno-
gastronomia

Campanya de Direct Email Marketing per augmentar el coneixement de la marca Catalunya al mercat italià i, en concret, del 
producte enogastronòmic. Aquesta campanya forma part d'una campanya global al mercat, amb l'objectiu d'establir un flux 
de comunicació constant i periòdic adreçat a un target de qualitat.

06/03/2017 06/03/2017 Accions de comunicació
Gastronomia catalana - A Gipsy 
in the Kitchen

Itàlia Itàlia Experiències Gastronòmiques

Ampliant la col·laboració establerta al 2016, el CPT d'Itàlia col·labora amb el bloc A Gipsy in the Kitchen  per promoure la 
gastronomia catalana entre els seus seguidors. Es realitzarà un vídeo reportatge amb la blogger en el que es cuinarà un plat 
típic català. El bloc compta amb 40.200 unique users al mes i un gran seguiment a les xarxes socials, amb un total de 103.000 
followers a Facebook, Instagram i Twitter.

16/03/2016 20/03/2016
Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips) Munskänkarna Costa Daurada Països Nòrdics Enoturisme

L'Agència Catalana de Turisme col·labora en l'organització d'un viatge de premsa adreçat a periodistes nòrdics, per donar a 
conèixer l'oferta enoturística del Priorat (DO Priorat i DO Montsant), escollida regió vitícola del 2016 per Munskänkarna. 
Munskänkarna és una associació d’aficionats al vi, de Suècia i Finlàndia, amb més de 24.000 membres i més de 50 anys 
d’història.

22/05/2016 26/05/2016
Viatges de familiarització amb 
turoperadors (fam trips) Senderisme & Gastronomia Catalunya Països Nòrdics

Natura - aventura i I.E.: eno-
gastronomia

L'Agència Catalana de Turisme realitza un viatge de familiarització adreçat a 16 turoperadors nòrdics per conèixer l'oferta 
hotelera, de senderisme i gastronòmica de la Costa Brava.

17/06/2016 20/06/2006
Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips) Mat och Rese Bloggen

Costa Barcelona i 
Paisatges Barcelona Països Nòrdics

Interès especial: eno-
gastronomia

L'Agència Catalana de Turisme organitza un viatge de premsa adreçat a un blogger suec especialitzat en viatges i 
gastronomia i a un fotògraf. Visitaran l'oferta gastronòmica de Costa Barcelona i Paisatges Barcelona, en el marc de 
l'esdeveniment Benvinguts a Pagès.

02/10/2016 03/10/2016
Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips) Gourmet BCN Barcelona Països Nòrdics

Interès especial: eno-
gastronomia

L'Agència Catalana de Turisme col·labora amb l'OET d'Estocolm en l'organització d'un viatge de premsa especialitzat en 
enogastronomia. L'objectiu del viatge és la realització d'una guia sobre la ciutat que serà publicada aquesta tardor.

03/10/2016 07/10/2016
Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips) Enoturisme Catalunya

Benelux, E.Central, 
França, P.Nòrdics i 
Regne Unit Interès especial: enoturisme

L'Agència Catalana de Turisme organitza un viatge de premsa amb l'objectiu de donar a conèixer l'oferta enoturística 
catalana a mitjans del Regne Unit, Alemanya, França, Benelux i Països Nòrdics. Durant la seva estada els periodistes 
descobriran experiències enoturístiques a Barcelona, Paisatges de Barcelona, Terres de l'Ebre, Costa Barcelona i Costa 
Daurada.

01/11/2016 30/11/2016 Esdeveniments específics
Catalunya al Showroom 
gastronòmic Vibliotek Malmö Països Nòrdics

Interès especial: eno-
gastronomia

L'Agència Catalana de Turisme realitza una campanya per donar a conèixer la Marca Catalunya al nou showroom Vibliotek, 
ubicat a la ciutat sueca de Malmö. El showroom tindrà la temàtica de cuina catalana i Catalunya, durant tot el mes de 
novembre, tenint a disposició per als seus clients informació sobre la nostra destinació. A banda, es farà una acció de 
promoció a facebook d'una experiència gastronòmica catalana i un viatge a Barcelona.

01/11/2016 20/11/2016 Accions de comunicació Campanya Odigeo Finlàndia Països Nòrdics
Interès especial: eno-
gastronomia i enoturisme

Campanya online al portal Travellink a través de banners i microsite, per donar a conèixer l'oferta de turisme gastronòmic i 
d'entourisme.

14/06/2016 18/06/2016 Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips)

Gastronomia i Enologia Catalunya Rússia i Països de l'Est
Interès especial: eno-
gastronomia i enoturisme

L'Agència Catalana de Turisme organitza un viatge de premsa adreçat a l'equip de TV del Canal NTV , programa "Poedem 
poedim", que viatgen juntament amb els dos guanyadors del concurs dedicat a Catalunya que el programa ha estat 
celebrant per al públic des del mes de febrer amb preguntes sobre Catalunya. El viatge s’emmarca en la Declaració de 
Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia 2016 i té com a objectiu impulsar la promoció d'aquest producte com a 
motivació addicional per als viatges dels turistes russos. 

19/10/2016 19/10/2016 Presentació i visita Presentació Sant Sadurní d'Anoia Rússia i Països de l'Est
Interès especial: eno-
gastronomia

Presentació de Marca Catalunya davant de 120 agents de vendes del TO rus BiblioGlobus participants del FT organitzat per la 
companyia receptiva del TO Itravex. Organització de visita a les instal.lacions de Codorniu, degustació de producte i lunch a 
les caves, part del programa assumida per l'ACT

03/04/2017 03/04/2017 Esdeveniments específics Entrevista xef Àngel Pascual Moscou Rússia i Països de l'Est
Interès especial: eno-
gastronomia

El CPT de Moscou dóna suport a l'organització de l'entrevista al xef català Àngel Pascual, brand chef de l'Hotel StandArt de 
Moscou, per al mitjà AFISHA a càrrec de la periodista de glamour Alena Doletskaia: https://www.afisha.ru/live/doleckaya-
master-class/

09/12/2016 09/12/2016 Esdeveniments específics
Cloenda de l'any RST amb 
Codorniu

Moscou Rússia i Països de l'Est
Interès especial: eno-
gastronomia

La RST (Unió de la Indústria Turística de Rússia) organitza anualment un esdeveniment per celebrar la cloenda oficial de l'any 
amb el sector turístic de Rússia (institucions públiques de turisme de Rússia i del govern de Moscou, principals TTOO, premsa 
especialitzada en turisme, representacions de destinacions estrangeres a Rússia, etc.). El CPT de Moscou participa 
activament en aquest acte des de fa diversos anys. Codorniu actua aquest any en qualitat de co-esponsor de l'esdeveniment, 
obsequiant amb el seu producte als participants de l'acte i als convidats VIP que hi assisteixin (càrrecs institucionals, etc.).

13/12/2016 13/12/2016 Esdeveniments específics
Cloenda de l'any per al sector 
turístic rus vinculat a 
gastronomia

Moscou Rússia i Països de l'Est
Interès especial: eno-
gastronomia

L’Agència Catalana de Turisme a Moscou organitza un esdeveniment de cloenda de final d'any, adreçat als seus principals 
col·laboradors (turoperadors i agències, autoritats de turisme de Moscou, ANTOR i autoritats consulars), en reconeixement 
al seu suport i col·laboració al llarg de l'any. Aquest 2016 l'acte estarà vinculat a la gastronomia, coincidint amb la declaració 
de Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia

25/01/2016 25/01/2016 Accions de comunicació
Catalonia, European Region of 
Gastronomy 2016 

Londres Regne Unit i Irlanda
Interès especial: eno 
gastronomia

L'Agència Catalana de Turisme realitza una comunicació sobre els diferents esdeveniments que es duran a terme a Catalunya 
el 2016 coincidint amb l'Any de la Gastronomia. Aquesta comunicació anirà adreçada als mitjans de premsa genèrics i 
especialitzats en turisme del Regne Unit i Irlanda.

RÚSSIA - PAÏSOS DE L'EST

REGNE UNIT - IRLANDA

PAÏSOS NÒRDICS

https://www.afisha.ru/live/doleckaya-master-class/
https://www.afisha.ru/live/doleckaya-master-class/
https://www.afisha.ru/live/doleckaya-master-class/
https://www.afisha.ru/live/doleckaya-master-class/


01/02/2016 29/02/2016 Accions de comunicació Campanya de Enoturisme Bèlgica, Europa 
Central i Regne Unit

Benelux, Europa 
Central i Regne Unit i 
Irlanda

Interès especial: enoturisme 
Campanya de Publicitat d’Enoturisme offline a través de publireportatges a les revistes més importants; Toursitik Aktuell, 
Essen und Trinken  i Femmes d'aujourd'hui . Conjuntament amb Vueling també es desplegarà la campanya concentrant la 
pressió comunicativa a la ciutat de Manchester, a diferents canals de comunicació de premsa i exterior. 

04/03/2016 08/03/2016 Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips)

National Geographic Traveller Catalunya Regne Unit i Irlanda Costa catalana i I.E.: eno-
gastronomia i neu

L'Agència Catalana de Turisme en col·laboració amb el Patronat de Turisme de Costa Brava - Girona i el Patronat de Turisme 
de la Diputació de Lleida organitza un viatge de premsa adreçat a la revista National Geographic Traveller, una de les més 
importants del Regne Unit en el sector de viatges. L’objectiu és donar a conèixer la Catalunya autèntica, aprofundint en els 
racons més desconeguts, des de la Vall de Boí fins a la Costa Brava.

07/03/2016 07/03/2016 Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips)

Bloctrip Hungry Healthy Happy Barcelona Regne Unit i Irlanda Escapades i I.E: eno-gastronomia
L'Agència Catalana de Turisme en col·laboració amb Turisme de Barcelona organitza un bloctrip adreçat a la blogger 
gastronòmica de Hungry Healthy Happy. L'objectiu és donar a conèixer l'oferta gastronòmica de Barcelona a través d'un city 
break de 24 hores a la ciutat

01/03/2016 31/03/2016 Accions de comunicació Campanya d'Enoturisme Europa Central, 
Bèlgica i Regne Unit  

Europa Central, Bèlgica 
i Regne Unit  

Enoturisme
Campanya de publicitat d'Enoturisme a Alemanya i Bèlgica, a través de publireportatges a les revistes més importants: 
Toursitik Aktuell, Essen und Trinken i Femmes d'aujourd'hui. Conjuntament amb Vueling, també es desplegarà la campanya 
concentrant la pressió comunicativa a la ciutat de Manchester, a diferents canals de comunicació de premsa i exterior. 

01/03/2016 31/12/2016 Accions de comunicació Campanya Enoturisme amb TorresOnline Regne Unit i Irlanda Enoturisme
L’Agència Catalana de Turisme realitza, en col·laboració amb Torres, una campanya online a través del canal de Facebook de 
Catalunya Experience Uk & Ireland amb l'objectiu de promocionar l'oferta d'enoturisme de Catalunya i la marca Torres entre 
els nostres seguidors. Durant la campanya es realitzaran 4 posts de diferents tipologies al portal de Facebook.

01/04/2016 03/04/2016 Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips)

Good Things Magazine Costa Brava Regne Unit i Irlanda Itineraris i I.E.: eno-gastronomia
L'Agència Catalana de Turisme organitza en col·laboració amb el Patronat de Turisme de Costa Brava - Girona un viatge de 
premsa adreçat a la revista lifestyle de luxe Good Things Magazine . L'objectiu és donar a conèixer els pobles medievals de la 
Costa Brava, així com la seva oferta gastronòmica.

24/04/2016 29/04/2016 Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips)

Enoturisme - Food & Travel
Costa Barcelona i 
Paisatges Barcelona

Regne Unit i Irlanda Enoturisme
L'Agència Catalana de Turisme organitza, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, un viatge de premsa individual 
adreçat a Food & Travel , un dels mitjans especialitzat en gastronomia més importants del Regne Unit. L'objectiu de la seva 
visita és conèixer les 4 DO de Costa Barcelona i Paisatges Barcelona. 

24/04/2016 01/05/2016 Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips)

Enoturisme - The Wandering 
Vine

Catalunya Regne Unit i Irlanda Enoturisme
L'Agència Catalana de Turisme organitza, en col·laboració amb el Patronat de Turisme de Costa Daurada, el Patronat de 
Turisme de Costa Brava - Girona i Turisme de Barcelona, un viatge de premsa individual. L'objectiu és conèixer les influències 
romanes i jueves en els vins catalans per tal d'escriure un llibre titulat "The wandering vine".

20/06/2016 20/06/2016 Workshops City Fair Londres Regne Unit i Irlanda
Marca Catalunya i I.E.: eno-
gastronomia

L'Agència Catalana de Turisme assisteix al workshop City Fair, un esdeveniment que reuneix a ciutats europees, destinacions 
i proveïdors per tal que puguin mostrar els seus productes turístics a nivell internacional. Aquest any es centrarà en la 
gastronomia, la qual cosa suposa una gran oportunitat per mostrar Catalunya com a Destinació Europea de la Gastronomia 
2016. L'objectiu és establir nous contactes i potenciar les relacions comercials amb els operadors del Regne Unit.

06/06/2016 10/06/2016 Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips)

Explore Costa Brava Regne Unit i Irlanda
Natura - aventura i I.E.: eno-
gastronomia

L'Agència Catalana de Turisme organitza, en col·laboració amb el Patronat de Turisme de Costa Brava i el turoperador 
Explore un viatge de premsa adreçat a 6 mitjans de comunicació del Regne Unit. L'objectiu principal és donar a conèixer 
l'oferta de turisme actiu i gastronòmic de Catalunya, així com fer difusió de les rutes auto-guiades que el turoperador 
programa a la zona de la Costa Brava.

13/06/2016 17/06/2016 Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips)

Actiu i Gastronomia
Terres de Lleida i val 
d'Aran

Regne Unit i Irlanda
Natura - aventura i I.E.: eno-
gastronomia

L'Agència Catalana de Turisme organitza un viatge de premsa en col·laboració amb el Patronat de Turisme de la Diputació de 
Lleida i el Patronat de Turisme de la Val d'Aran, adreçat a 6 mitjans de comunicació del Regne Unit. L'objectiu és donar a 
conèixer les Terres de Lleida com a destinació d'actiu-natura i gastronomia. A nivell gastronòmic, està previst assistir a la 
primera edició de Benvinguts a Pagès.

15/06/2016 16/06/2016 Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips)

The Telegraph - MINI Barcelona Regne Unit i Irlanda
Interès especial: eno-
gastronomia

L'Agència Catalana de Turisme organitza un viatge de premsa en col·laboració amb Turisme de Barcelona adreçat a un 
periodista del mitjà The Telegraph  que realitzarà una ruta per Europa en un MINI. El periodista visitarà Barcelona i gaudirà 
de la gastronomia de la zona.

27/06/2016 01/07/2016 Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips)

CREG - Financial Times Catalunya Regne Unit i Irlanda
Interès especial: eno-
gastronomia

L'Agència Catalana de Turisme organitza un viatge de premsa adreçat al mitjà Financial Times , un dels diaris més reconeguts 
del Regne Unit, amb l'objectiu d'aprofundir en la gastronomia catalana en motiu de la celebració de Catalunya Regió 
Europea de la Gastronomia 2016.

21/06/2016 21/06/2016 Jornades professionals
Conferència City Fair 2016 - 
Europe on a Plate

Londres Regne Unit i Irlanda
Interès especial: eno-
gastronomia

L'Agència Catalana de Turisme assisteix a la conferència de la City Fair, centrada en les últimes tendències del turisme 
gastronòmic i com aquestes afecten als diferents mercats europeus. L'objectiu és adquirir coneixements sobre les 
tendències del sector i enfortir les relacions de networking amb els assistents.

19/06/2016 19/06/2016 Esdeveniments específics Networking City Fair Londres Regne Unit i Irlanda
Marca Catalunya i I.E.: eno-
gastronomia

L'Agència Catalana de Turisme assisteix a l'esdeveniment de networking d'obertura de la City Fair. En la seva primera edició, 
aquest esdeveniment consisteix en un tast de tapes i vins d'estil mediterrani. Codorniu aporta el cava per a la copa de 
benvinguda. L'objectiu és establir un primer contacte tant amb proveïdors com amb turoperadors.

05/07/2016 06/07/2016 Presentacions Enoturisme Catalunya Glasgow i Dublín Regne Unit i Irlanda Interès especial: enoturisme

L'Agència Catalana de Turisme organitza dues presentacions per donar a conèixer l'oferta enoturística catalana a mitjans de 
comunicació i a turoperadors de Glasgow i Dublín. Durant l'acte es presentaran totes les denominacions d'origen i les 
principals experiències enoturístiques, es farà un tast de vins i caves i s'organitzarà un sopar amb tots els prescriptors 
participants. 

13/09/2016 18/09/2016 Viatges de familiarització amb 
turoperadors (fam trips)

Inntravel Costa Barcelona Regne Unit i Irlanda
Natura - aventura i I.E.: 
enoturisme

L'Agència Catalana de Turisme organitza un viatge de familiarització adreçat al turoperador Inntravel en motiu de l'obertura 
d'un nou programa de cicloturisme i enoturisme a Catalunya. L'objectiu és conèixer de primera mà l'oferta de Catalunya i 
donar-li suport en aquest nou programa.

25/09/2016 29/09/2016 Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips)

Catalunya - OET Irlanda
Costa Barcelona i 
Costa Brava

Regne Unit i Irlanda Interès especial: enoturisme
L'Agència Catalana de Turisme en col·laboració amb l'OET de Dublín, el Patronat de Turisme de Costa Brava i la Diputació de 
Barcelona organitzen un viatge de premsa adreçat a periodistes d'Irlanda per donar-los a conèixer l'oferta enoturística de 
Catalunya.

03/10/2016 07/10/2016 Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips)

Enoturisme Catalunya
Benelux, E.Central, 
França, P.Nòrdics i 
Regne Unit

Interès especial: enoturisme

L'Agència Catalana de Turisme organitza un viatge de premsa amb l'objectiu de donar a conèixer l'oferta enoturística 
catalana a mitjans del Regne Unit, Alemanya, França, Benelux i Països Nòrdics. Durant la seva estada els periodistes 
descobriran experiències enoturístiques a Barcelona, Paisatges de Barcelona, Terres de l'Ebre, Costa Barcelona i Costa 
Daurada.



01/03/2017 04/03/2017 Viatges de familiarització amb 
turoperadors (fam trips)

Martin Randall Penedès i Priorat Regne Unit i Irlanda
Enoturisme Catalunya i Catalunya 
Premium

L'Agència Catalana de Turisme organitza un viatge de familiarització adreçat al turoperador de de luxe Martin Randall. 
L'objectiu del viatge és donar a conèixer les possibilitats enoturístiques del Penedès i del Priorat, ja que aquest turoperador 
està interessat en obrir un nou programa en aquestes zones.

29/03/2017 30/03/2017 Jornades professionals
Jornades Inverses turisme rural, 
premium i cultural

Mérida Regne Unit i Irlanda
C.Premium, Arts i Cult. i Exper. 
Gastron.

L'Agència Catalana de Turisme participa a les Jornades de Treball ‘Spain, a High End Rural, Cultural and Gastronomic 
Destination’ organitzades per Turespaña. L'objectiu de la participació és presentar davant de turoperadors i prescriptors 
anglesos l'oferta de turisme rural de gamma alta, cultural i gastronòmic.

11/03/2017 11/04/2017 Accions de comunicació Campanya bloggers Inntravel Regne Unit Regne Unit i Irlanda Enoturisme Catalunya
L'Agència Catalana de Turisme col·labora amb el turoperador Inntravel en la realització d'una campanya amb bloggers del 
Regne Unit, consistent en donar-los a provar vi i cava del Penedès per tal que escriguin articles al respecte. L'objectiu és 
promoure la nova ruta que ha obert Inntravel al Penedès.

07/11/2016 07/11/216 Altres accions Sopar de Gala WTM Londres Regne Unit i Irlanda Gastro-Eno

El CPT de Londres organitza un sopar de gala el primer dia de la fira WTM. Aquest esdeveniment s'organitza anualment i hi 
assisteixen membres del sector turístic català i del Regne Unit. En aquesta ocasió, i en motiu de l'any de la gastronomia, el 
sopar s'inclourà dins el marc del "som gastronomia". El menú anirà a càrrec del xef Català Jordi Cruz i per primera vegada, es 
farà un sopar de tast tipus còctel.  

09/02/2016 09/02/2016 Presentacions Enoturisme Washington DC Estats Units Interès especial: eno-
gastronomia

L'Agència Catalana de Turisme conjuntament amb ACCIÓ, realitzen una presentació a Washington DC amb l'objectiu de 
donar a conèixer l'enogastronomia de Catalunya.

04/04/2016 09/04/2016 Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips)

Enoturisme IWINETC Catalunya
Àsia Pacífic i Estats 
Units

Enoturisme
Amb l'objectiu de promocionar Catalunya com a una destinació d'enoturisme, dins del marc de la International Annual Wine 
Tourism Conference (IWINETC 2016), i amb la col·laboració de Turkish Airlines - Corea, l’Agència Catalana de Turisme 
organitza un viatge de premsa adreçat a la revista coreana The Traveller  i a la revista americana Frontline Magazine

18/04/2016 22/04/2016 Accions comercials Visites comercials San Francisco Estats Units
Itineraris i I.E.: eno-gastronomia i 
luxe

L'Agència Catalana de Turisme organitza una agenda comercial a la zona de San Francisco. Està previst realitzar una sèrie de 
visites a turoperadors i agències vacacionals amb un especial interès en el producte premium, enogastronòmic i cultural.

10/06/2016 10/06/2016
Viatges de familiarització amb 
turoperadors (fam trips)

Off the Table - World Nomads
Barcelona, Tarragona 
i Terres de l'Ebre 

Estats Units i Canadà
Interès especial: eno-
gastronomia

L'Agència Catalana de Turisme col·labora amb Off The Table, projecte conformat per: World Nomads, Culture Xplorers i 
Where Next, en l'organització d'un viatge de familiarització. Els participants generaran continguts a les seves xarxes socials, 
un paquet comercialitzable del viatge i la realització d'un vídeo promocional.

17/06/2016 23/06/2016
Viatges de familiarització amb 
turoperadors (fam trips)

Passport & Plate - World 
Nomads

Costa Brava Estats Units i Canadà
Interès especial: eno-
gastronomia

L'Agència Catalana de Turisme col·labora amb Passport & Plate, projecte conformat per: World Nomads, Culture Xplorers i 
Where Next, en l'organització d'un viatge de familiarització. Amb motiu d'aquest viatge els participants generaran continguts 
a les seves xarxes socials, un paquet comercialitzable del viatge i la realització d'un vídeo promocional.

13/06/2016 13/06/2016 Presentacions Enoturisme Costa Brava a Nova 
York

Nova York Estats Units i Canadà Interès especial: enoturisme L'Agència Catalana de Turisme dona suport al Patronat de Turisme Costa Brava - Girona en l'organització d'un tast de vins de 
la DO Empordà, per a periodistes especialitzats en enoturisme. 

13/06/2016 13/06/2016 Presentacions
Gastronomia a Nova York - 
Esmorzar amb les estrelles

Nova York Estats Units i Canadà
Interès especial: eno-
gastronomia

L'Agència Catalana de Turisme dona suport al Patronat de Turisme Costa Brava - Girona en l'organització de la presentació a 
la premsa del projecte dels germans Roca amb motiu de la gala dels 50 Best Restaurants in the World.

01/07/2016 09/07/2016 Viatges de familiarització amb mitjans de 
comunicació (press trips)

Periodista americana 
Barcelona, Costa 
Brava

Estats Units i Canadà
Interès especial: eno-
gastronomia i luxe

L'Agència Catalana de Turisme col·labora amb Turisme de Barcelona i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, en 
l'organització d'un viatge centrat en experiències gastronòmiques. El viatge combina experiències gastronòmiques i de luxe, 
com ara un dinar al Celler de Can Roca i entrevista amb els germans Roca, així com visites a cellers de l’Empordà i a 
Barcelona. 

23/10/2016 25/10/2016 Workshops
Jornades Directes a Nova York 
Turespaña

Nova York Estats Units i Canadà Itineraris i I.E.: eno-gastronomia

Jornades de comercialització a Nova York adreçades a operadors d'Estats Units que treballen els productes de turisme 
cultural i enogastronòmic. Durant els 3 dies de durada es faran presentacions sobre el mercat emissor pels compradors i 
presentacions de destinació i producte pels compradors. Així mateix, es realitzaran accions de networking i reunions 
individuals amb els turoperadors.

20/04/2016 22/04/2016 World of Flavors Presentació EEUU Estats Units i Canadà Interès especial: enogastronomia

Catalunya tindrà una presència destacada en la fira gastronòmica Worlds of Flavor, organitzada pel Culinary Insitute of 
America a Napa Valley (Califòrnia). En el marc d'aquest event, l'ACT organitzarà una presentació de l'oferta d'enoturisme i 
gastronomia, presentació amb un nou format interactiu i sensorial. La presentació es dirigeix a destacats prescriptors del 
món gastronòmic als Estats Units. 

14/06/2016 14/06/2016 P Turisme Premium Costa Brava Presentació Nova York Estats Units i Canadà
Interès especial: luxe i 
gastronomia

L'Agència Catalana de Turisme col.labora amb el Patronat de Turisme Costa Brava - Girona en l'organització d'un dinar i 
presentació amb els propietaris i responsables de les principals agències de turisme de luxe de la ciutat de Nova York. La 
presentació de Turisme Premium amb Costa Brava va tenir 2 parts: un tast de vins amb flors i un dinar gastronòmic amb en 
Joan Roca. 

10/03/2016 27/03/2016 XS Taste the Mediterranean Concurs on-line Online Estats Units i Canadà Interès especial: enogastronomia

L'Agència Catalana de Turisme va llençar un concurs a través del Twitter i Facebook del Catalunya Experience, per promoure 
les diferents destinacions catalanes i la seva gastronomia. Els partcipants proposaven les seves destinacions i entraven en el 
concurs per guanyar un sopar per a dues persones en un restaurant de cuina catalana de Nova York, Califòrnia, Miami i 
Chicago.

Presentació Taller pa amb tomàquet Sudamèrica Sudamèrica Gastronomia
Presentació conjunta amb Hotelbeds, amb un taller de pa amb tomàquet on cap una cap de cuina catalana explicava la seva 
elaboració i les tradicions de Catalunya.

23/11/2016 29/11/2016

Viatges de familiarització amb 
turoperadors (fam trips)

Epicure Barcelona Xina Gastronomia
Documental sobre la gastronomia de Catalunya.
Participants: Carme Ruscalleda, la Sra. SHU Qiao (editora jefa de la revista EPICURE), Sr. Zhao Yinyin (pianista), el Sr. Miguel 
Torres, etc.

ESTATS UNITS 

02/11/2016 02/11/2016

XINA

Marca Catalunya
Interès especial: enogastronomia

Webinars Virtuoso Acció de formació Online Estats Units i Canadà
Dins el marc de l'acord de promoció amb la xarxa d’agències de viatge de luxe: Virtuoso. L'ACT a traves del CPT Nord 
Amèrica impartirà un seminari de formació online als agents Virtuoso. El webinar de Virtuoso va dedicar-se en la seva 
totalitat a presentar l’oferta d’experiències enogastronòmiques a Catalunya. 

Setembre 2016

SUD AMÈRICA



Annex 31.
Nota de premsa 

L’EuROPEAN YOuNG ChEFS AWARD 2016



L’ESCOLA	  UNIVERSITÀRIA	  D’HOTELERIA	  I	  TURISME	  DE	  SANT	  POL	  DE	  MAR	  HA	  
CELEBRAT	  EL	  PRIMER	  EUROPEAN	  YOUNG	  CHEF	  AWARD	  2016	  

El	  guanyador	  de	  l’edició	  del	  concurs	  ha	  estat	  Stamatios	  Misomikes	  

Amb	  motiu	  del	  50è	  aniversari	  de	  l’Escola	  Universitària	  d’Hoteleria	  i	  Turisme	  de	  Sant	  Pol	  
de	  Mar,	  s’ha	  celebrat	  el	  primer	  concurs	  “European	  Young	  chef	  Award	  2016”	  
organitzat	  per	  l'Institut	  Internacional	  de	  Gastronomia,	  Cultura,	  Art	  i	  Turisme	  (IGCAT),	  la	  
Regió	  Europea	  de	  la	  Plataforma	  Gastronòmica	  i	  l'Escola	  Universitària	  d'Hoteleria	  i	  
Turisme	  de	  Sant	  Pol	  de	  Mar	  (EUHT	  StPol).	  

El	  guanyador	  de	  l’edició	  ha	  estat	  el	  jove	  grec	  Stamatios	  Misomikes	  amb	  el	  plat	  Salas.	  
En	  segon	  lloc	  ha	  quedat	  l’holandès	  Jan	  van	  Hout	  i	  en	  tercer	  lloc	  l’italià	  Andrei	  Iosif	  
Micle.	  

Es	  tracta	  d'una	  de	  les	  competicions	  amb	  més	  renom	  dins	  del	  món	  de	  la	  gastronomia.	  
Hi	  participen	  10	  joves	  cuiners	  europeus	  entre	  18	  i	  28	  anys,	  escollits	  per	  un	  jurat	  format	  
per	  reconeguts	  cuiners	  i	  membres	  de	  les	  institucions	  col·∙laboradores.	  El	  Premi	  
“European	  Young	  chef	  Award	  2016”	  té	  com	  a	  objectiu	  reforçar	  els	  vincles	  entre	  les	  
regions	  europees	  participants	  a	  través	  de	  joves	  xefs	  professionals,	  utilitzant	  la	  
promoció	  i	  innovació	  culinària	  amb	  la	  cuina	  tradicional	  i	  els	  productes	  locals.	  Les	  
regions	  participants	  són	  Catalunya,	  East	  Lombardy,	  Galway	  a	  l’Oest	  d’Irlanda,	  Aarhus-‐
Central	  Denmark	  Region,	  Riga-‐Gauja	  Region,	  Prekmurje,	  Noord-‐Brabant,	  Sibiu,	  Kuopio	  i	  
South	  Aegean.	  

A	  l’acte	  han	  assistit	  Joan	  Roca,	  president	  del	  jurat,	  Ramon	  Serra,	  president	  de	  EUHT	  
StPOL,	  Dr.	  Jordi	  Teserras;	  coordinador	  del	  Cultural	  Tourism	  and	  the	  Postgrade	  Course	  
in	  Cooperation	  and	  International	  Cultural	  Management	  de	  la	  Universitat	  de	  Barcelona;	  
Dr.	  Diane	  Dodd,	  presidenta	  de	  IGCAT;	  Dra.	  Edith	  Szivas,	  tresorera	  de	  IGCAT	  i	  Caroline	  
Couret,	  directora	  de	  CreativeTourism	  Network	  i	  Barcelona	  CreativeTourism	  program.	  
Enguany,	  l’Escola	  Universitària	  d’Hoteleria	  i	  Turisme	  de	  Sant	  Pol	  de	  Mar	  és	  l’escenari	  
d’aquesta	  competició,	  una	  institució	  molt	  arrelada	  al	  món	  de	  la	  gastronomia	  i	  
l’hoteleria	  a	  Catalunya	  on	  cada	  any	  es	  formen	  alguns	  dels	  millors	  cuiners.	  	  	  	  	  	  	  	  	  



Sobre	  EUHT	  StPol	  

Es	  tracta	  d'un	  Hotel-‐Escola,	  fundat	  l'any	  1966.	  Va	  ser	  el	  primer	  centre	  de	  formació	  
superior	  especialitzat	  en	  direcció	  hotelera,	  també	  toca	  especialitats	  com	  la	  
gastronomia	  o	  el	  turisme.	  Es	  caracteritza	  per	  una	  metodologia	  d'ensenyament	  clara,	  
combinant	  la	  teoria	  amb	  la	  pràctica.	  EUHT	  StPol	  està	  situat	  a	  Sant	  Pol	  de	  Mar	  a	  la	  
Carretera	  Nacional	  II,	  Km	  664,08395.	  

Sobre	  European	  Young	  Chef	  Awards	  

És	  un	  concurs	  culinari	  organitzat	  per	  l'Institut	  Internacional	  de	  Gastronomia,	  Cultura,	  
Art	  i	  Turisme	  (IGCAT),	  la	  Regió	  Europea	  de	  la	  Plataforma	  Gastronòmica	  i	  l'Escola	  
Universitària	  d'Hoteleria	  i	  Turisme	  de	  Sant	  Pol	  de	  Mar	  (EUHT	  StPol).	  En	  aquesta	  
competició	  participen	  xefs	  entre	  18	  i	  28	  anys,	  de	  diferents	  regions	  europees	  i	  té	  com	  a	  
objectiu	  reforçar	  vincles	  entre	  les	  regions	  europees	  a	  través	  de	  la	  cuina	  
i	  productes	  locals.	  

Per	  a	  més	  informació	  de	  premsa:	  
INTERPROFIT	  
Lluïsa	  Barrera	  /	  Patricia	  Mas	  
lluisa.barrera@interprofit.es	  /	  patricia.mas@interprofit.es	  
Tl.:	  93	  467	  02	  32	  



Annex 34.
Aparicions de 

‘Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016’ 
als mitjans de comunicació 



 

Clipping  

Presentació Pla d’Accions Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 

http://www.govern.cat/pres_gov/govern/ca/notespremsa/292453/catalunya-
regio-europea-gastronomia-2016-any-dedicat-projectar-catalana-mon.html 

1. http://www.naciodigital.cat/cupatges/noticies/etiqueta/%E2%80%8BCatalunya+Regi%C3
%B3+Europea+de+la+Gastronomia+2016 

2. http://www.lavanguardia.com/politica/20160426/401384444003/ruscalleda-la-region-
europea-de-la-gastronomia-debe-potenciar-lo-existente.html 

3. http://www.revistagranhotel.com/cataluna-region-europea-de-la-gastronomia-presenta-
en-alimentaria-su-plan-de-acciones-2016/ 

4. http://www.noticiaspress.es/2016/04/catalunya-regio-europea-de-la-gastronomia-2016/ 
5. http://www.elnacional.cat/ca/economia/alimentaria-productes-catalans_102296_102.html 
6. http://www.elnacional.cat/es/economia/alimentaria-productos-

catalanes_102296_102.html 
7. http://www.aldia.cat/espanya/noticia-catalunya-projectara-gastronomia-catalana-mon-

amb-150-activitats-20160426174946.html 
8. http://www.diplocat.cat/es/actividades/980-romeva-preside-la-reunion-del-pleno-del-

consejo-de-diplomacia-publica-de-cataluna 
9. http://noticias.lainformacion.com/estilo-de-vida-y-tiempo-libre/gastronomia-restaurantes-

y-cocina/Catalunya-proyectara-gastronomia-catalana-actividades_0_911310255.html 
10. http://www.directe.cat/acn/712230/serret-i-baiget-presenten-mes-de-150-activitats-en-el-

marc-de-catalunya-regio-europea-de-l 
11. http://www.europapress.es/catalunya/firadebarcelona-00630/noticia-catalunya-

proyectara-gastronomia-catalana-mundo-150-actividades-20160426173825.html 
12. http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2185165 
13. http://www.segre.com/detall-de-la-noticia/article/alimentaria-laparador-de-la-diversitat-

agroalimentaria-catalana-obre-les-portes-el-proper-dillun/ 
14. http://www.viaempresa.cat/ca/notices/2016/04/l-alimentaria-mes-saborosa-18836.php 
15. http://www.cuina.cat/ca/notices/2016/04/alicia-t-la-festa-de-la-gastronomia-de-les-

comarques-de-barcelona-4520.php 
16. http://www.edulonia.com/turisme-en-grup/turisme-en-grup/2016-any-de-la-gastronomia-i-

lenoturisme/ 
17. http://www.vilaweb.cat/noticies/baiget-assegura-que-no-hi-ha-calendari-concret-per-a-la-

creacio-del-fons-de-pobresa-energetica/ 
18. http://www.cetaedu.es/ceta/ceta-news/473-catalunya-regio-europea-de-la-gastronomia-

2016 
19. http://www.gentedigital.es/barcelona/noticia/1895650/catalunya-proyectara-la-

gastronomia-catalana-al-mundo-con-150-actividades/ 
20. https://bacoyboca.com/2016/04/29/actividades-de-catalunya-regio-europea-de-la-

gastronomia-2016/ 
21. https://artedellaterra.com/2016/05/01/alimentaria-ha-festejado-su-40-aniversario-a-la-

insignia-de-la-innovacion-y-expansion-internacional/ 
22. http://www.mon.cat/cat/notices/2016/04/l_alimentaria_mes_saborosa_162935.php 
23. http://www.radiolesborges.cat/informacio/noticies/1649/tres-empreses-garriguenques-

alimentaria-aparador-diversitat 



 

24. http://www.palamos.cat/palamos/ajuntament/noticies.aspx?id_registre=1390 
25. http://www.rtvvilafranca.cat/2016/04/la-igp-gall-del-penedes-comenca-a-caminar-amb-la-

promocio-en-el-punt-de-mira/ 
26. http://www.comunicae.es/nota/la-generalitat-busca-fomentar-les-oportunitats-1143856/ 
27. http://www.gremicarn.cat/revcms_render.aspx?l_n=noticia&b_p=block_noticia:ct_id:57a5

b156-90e2-441a-a792-8b46f22ae71b; 
28. http://www.dvins.cat/2016/04/30/dvins-comenca-escalfar-motors/ 

 

EL MUNDO. 27-4-16 



RESERVAR

MÉS DE 250 EXPERIÈNCIES TURÍSTIQUES PER TOTA CATALUNYA
Què t’agradaria viure? Activitats a la natura, esports d’aventura, enoturisme,
gastronomia, pobles amb encant, visites culturals, diversió en família i molt més.
Reserva i viu emocions diferents.

experience.catalunya.com

 
per a el

ga tronòmiqueEXPERIÈNCIES
GUSTOSTOTS



 

 

 

 

 

 

 

 

CLIPPING  

Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 

Novembre-Desembre 2016 

 

Isabel Acevedo & Carme Gasull 



 

RECULL ARTICLES DE PREMSA PAPER, ONLINE, RÀDIO I TV 
CATALUNYA REGIÓ EUROPEA DE LA GASTRONOMIA 2016 
 

ANTERIORS 

http://www.revistagastronautas.com/cataluna-region-europea-de-la-gastronomia-2016-se-
presenta-a-europa/ 

http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/51549/corresponsal/new/york/times/fa/ruta/gastron/mica/
comarca/osona/cuina 

http://www.cuina.cat/ca/notices/2016/10/gemma-mengual-i-roger-coma-primers-ambaixadors-del-
cava-4753.php 

 

NOVEMBRE 

Gastropirineus 

http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/grans-reptes/aixecar-
catalunya/296561/generalitat-promociona-gastronomia-pirinenca-traves-jornades-
gastropirineus.html 

http://www.bondia.ad/societat/la-generalitat-promociona-la-gastronomia-amb-gastropirineus 

http://danielarbos.com/gastropirineus/ 

http://www.lavanguardia.com/local/lleida/20161102/411516076287/seu-durgell-jornadas-
gastropirineus.html 

http://www.conselharan.org/es/la-cocina-de-la-val-daran-presente-en-las-jornadas-
gastropirineus-del-13-al-15-de-noviembre-en-la-seu-durgell/ 

http://www.conselharan.org/ca/la-cuina-de-la-val-daran-present-a-les-jornades-gastropirineus-
del-13-al-15-de-novembre-a-la-seu-durgell/ 

http://www.finanzas.com/noticias/economia/20161102/durgell-acogera-noviembre-jornadas-
3511205.html 

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2358308 

http://allevents.in/lleida/gastropirineus-jornades-professionals-gastron%C3%B2miques-i-de-la-
cu/933250740110200 

http://www.visitvaldaran.com/ca/gastropirineus-val-aran/ 

 

 



 

Exposició Celler de Can Roca 

http://www.miroplus.es/format/celler-can-roca/ 

http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2016/11/21/20161121210955.html 

http://www.mundodeportivo.com/ocio/20161122/412064487728/el-celler-de-can-roca-
restaurante-exposicion-palau-robert-gastronomia-el-celler-de-can-roca-de-la-tierra-a-la-luna.html 

http://gastronomiaycia.republica.com/2016/11/25/el-celler-de-can-roca-de-la-tierra-a-la-luna-
video/ 

https://www.bbva.com/es/us/noticias/estilo-vida/restaurantes-cocina/barcelona-dedica-una-
exposicion-celler-can-roca-30-anos/ 

https://www.gourmets.net/barcelona-dedica-una-exposicion-a-el-celler-de-can-roca 

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7975198/11/16/Puigdemont-inaugura-la-
exposicion-de-los-hermanos-Roca-en-Barcelona.html 

http://www.amigastronomicas.com/2016/11/14/celler-de-can-roca-de-la-tierra-la-luna/ 

http://www.digitalavmagazine.com/2016/11/30/samsung-ayuda-a-conmemorar-los-30-anos-de-
creatividad-culinaria-del-restaurante-el-celler/ 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonacultura/es/recomanem/exposicion-celler-can-roca-palau-
robert 

http://www.europapress.es/turismo/nacional/noticia-palau-robert-acoge-exposicion-30-anos-
cocina-celler-can-roca-20161122110439.html 

http://diarioagroalimentario.com/1443-puigdemont-la-revolucion-gastronomica-catalana-existe-
porque-hay-gente-que-decidio-hacer-un-cambio-cultural-profundo-en-lugar-de-resignarse 

http://www.7canibales.com/snacks/la-jornadas-gastropirineus-reivindican-recetario-pirenaico/ 

http://www.cuina.cat/ca/notices/2016/11/l-univers-dels-germans-roca-en-una-exposicio-4801.php 

http://www.receptes.cat/agenda/2016/11/22/exposicio_el_celler_de_can_roca_de_la_terra_a_la_
llunapalau_robert_barcelonades_del_22_de_novembre_fins_al_23_dabril.html 

http://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/1021890-el-palau-robert-dedica-una-
exposicio-a-el-celler-de-can-roca.html 

http://www.ara.cat/estils_i_gent/Can-Roca-desembarca-Palau-Robert_0_1691230999.html 

http://www.llepadits.com/2016/11/exposicio-el-celler-de-can-roca-al-palau-robert/ 

http://www.bonart.cat/actual/el-celler-de-can-roca-de-la-terra-a-la-lluna-al-palau-robert/ 

 

 



 

Estrelles Michelin 

http://www.eldiario.es/cultura/Joan-Roca-gustaria-triestrellado-Mugaritz_0_578842955.html 

http://www.heraldo.es/noticias/gastronomia/2016/11/10/joan-roca-gustaria-que-nuevo-
triestrellado-fuese-mugaritz-1141800-1311024.html 

http://www.bonviveur.es/noticias/guia-michelin-2017-habra-lluvia-de-estrellas-el-proximo-
miercoles-23 

http://elpais.com/elpais/2016/11/11/estilo/1478898308_344539.html 

http://www.oirealtor.com/blog/actualidad/guia-michelin-tres-estrellas-espana/ 

http://cat.elpais.com/cat/2016/11/30/cultura/1480538969_392387.html  

http://www.diaridegirona.cat/cultura/2016/11/10/aquesta-quiniela-michelin-joan-roca/814074.html 
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catalunya-22224.php 

http://www.aldia.cat/espanya/noticia-catalunya-millor-desti-turisme-esportiu-mon-segons-world-
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http://www.comunicae.es/nota/catalunya-millor-desti-per-al-turisme-esportiu-1165419/ 
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Introducció 
 

La revista Cuina, publicació referent de la gastronomia a Catalunya, amb les 

capçaleres Descobrir Catalunya, Experiències Descobrir i amb el suport de 

Time Out, es van posar al servei del Creg'16 per donar el màxim suport, 

difusió i dinamització a l'Any de la Gastronomia i l'Enoturisme.  

 

 La proposta es va estructurar en dos grans blocs d'actuació:  

 

1. Difusió/Continguts. Al voltant de les comunitats Cuina, Descobrir i 

Experiències Descobrir amb el suport de Time Out, es van realitzar 

diverses accions de difusió i promoció amb l'objectiu de donar el 

màxim ressò a les propostes desplegades per l'Agència Catalana de 

Turisme en el marc del Creg'16. 

 

2. Esdeveniment específic: Concurs “El Plat Favorit dels Catalans”   

Organització dʼun concurs específic per decidir en diverses fases 

eliminatòries quin és el plat més estimat de la nostra cuina.  

 

 

                       

http://somgastronomia.
cuina.cat

  VOTEU A +++

 ORGANITZA?
EL 
PLAT 
FAVORIT
DELS 
CATALANS

Enguany, Catalunya és Regió Europea de la Gastronomia. 
I, si hem guanyat aquest reconeixement, és perquè tenim 
un patrimoni culinari singular reconegut arreu del món. 
Catalunya és mar, plana i muntanya, i aquesta diversitat es 
re!ecteix en un receptari ric i divers. Però quin de tots aquests 
plats representa més bé el gust dels catalans? Quin és el favorit 
per sobre dels altres? Ens hem fet aquesta pregunta i 
necessitem que vosaltres ens ajudeu a trobar-hi la resposta!

QUIN
ÉS

COM HEM TRIAT ELS VINT PLATS FINALISTES?
Hem pres com a base el Corpus culinari català, que recull 

1.136 receptes tradicionals d’arreu del país. A la redacció 

del CUINA ens va correspondre la feina de fer-ne una pri-

mera tria. Un cop feta, vam convocar una comissió d’ex-

perts perquè votessin vint dels plats que els proposàvem. 

En la comissió hi van participar Carme Ruscalleda (xef del 

Restaurant Sant Pau i ambaixadora de Catalunya Regió Eu-

ropea de la Gastronomia 2016), Toni Massanés (director de 

la Fundació Alícia), Pep Palau (codirector de Fòrum Gastro-

nòmic) i Josep Sucarrats (director del CUINA).

COM ES TRIARÀ EL PLAT GUANYADOR?
Aquí ens heu d’ajudar vosaltres! Només heu d’entrar al web 

http://somgastronomia.cuina.cat i accedir a l’apartat del 

concurs, on, del 12 al 26 de setembre, podreu votar els 

plats que més us agradin. Podreu emetre un vot cada hora 

i, pel sol fet d’haver votat, entrareu en el sorteig d’una pila 

de premis cada setmana. Com més voteu, més possibilitats 

tindreu de guanyar premis! 

QUINA ÉS LA DINÀMICA DEL CONCURS?
Durant dues setmanes (del 12 al 25 de setembre) podreu 

-

tembre ja només hi participaran els vuit que hagin tret més 

puntuació. A partir d’aquí, com si es tractés d’una lligueta, 

-

-

nal. El guanyador es revelarà en el marc del Fòrum Gastro-

nòmic, que se celebra a Barcelona del 23 al 25 d’octubre.

QUINS PREMIS PODEU GUANYAR?
Àpats als millors restaurants de Catalunya, estades en ho-

tels, llibres, subscripcions, entrades… Cada setmana hi 

haurà un centenar de premis disponibles que se sortejaran 

entre tots els votants d’El Plat Favorit dels Catalans. 

 Arròs a la cassola
 Botifarra amb mongetes 
 Canelons 
 Cargols a la llauna 
 Coca de recapte 
 Crema de Sant Josep 
 Empedrat 
 Escalivada
 Escudella i carn d’olla 
 Espinacs a la catalana 
 Esqueixada de bacallà 
 Fideus a la cassola 
 Fricandó amb bolets
 Mandonguilles amb 

     sípia i pèsols 
 Pa amb tomàquet 
 Pollastre amb escamarlans 
 Samfaina 
 Suquet de peix 
 Trinxat de patata i col 
 Xató

ELS 20 PLATS 
FINALISTES!
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1. Accions de difusió/continguts 
 

Al voltant de les comunitats Cuina, Descobrir, Experiències Descobrir i Time 

Out (revista impresa, web i xarxes socials), es va desenvolupar una 

estratègia de comunicació i difusió en 360º amb les següents accions: 

 

1.1. Inclusió del logotip Creg'16  
Durant 8 mesos (juny 2016-gener 2017), es va vincular el logotip del 

Creg'16 amb la capçalera impresa de la revista Cuina (números del 189 al 

196). El logotip també va aparèixer publicat a la capçalera de l'Especial Cuina 

Tardor-Hivern (número 194). Amb aquesta acció, la imatge del Creg'16 va 

arribar al conjunt de subscriptors, lectors i seguidors de la revista líder a 

Catalunya en l'àmbit de la gastronomia, amb 22.000 exemplars de tiratge 

mensuals i 55.000 lectors únics. 
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NÚMERO 190

4,95 !

2016  n. 190
!"#!"$%!&##!   ///   
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DINEM AL
XIRINGUITO

Els plats dels 
àpats familiars  
de Frida Kahlo

Idees per fer-nos  
al nostre gust el 
pastís més famós 
de Nova York 

$%!&##!!"#!"

RECEPTES SABOROSES, SANES i ACTUALS  
PER COMPARTIR AMB ELS AMICS

FORMENTERA 
LES DELÍCIES DELS 
PAGESOS DE L’ILLA  

GAMBES!
COM LES PREPARA  
CARME RUSCALLEDA?  

ANEM  
DE PÍCNIC!
10 IDEES PER A BONS 
TECS A L’AIRE LLIURE

/-)'(+),-).,#0)123"%&,4-,5,0)
167(8'#,)9&6)68):(')76$;,#)
7<8)9&6)4<),):6&)16):-,';,

"/0#1"0.+#
/)2&$"̀
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+   ///   !""#$%&   ///   comprar a granel!

ESPAGUETIS 
VEGETALS
Hortalisses com 
si fossin pasta: la 
nova tendència! 

Tornem a comprar com 
ho havíem fet sempre

!%&"!'()

IDEES ORIGINALS PER 
APROFITAR EL QUE 
TENS A LA NEVERA

,-.
/011,2345

!""#$$#$
*+$%(')),%-(%)!%.!())!/

NOU !
més receptes
a l’abast
de tothom

!"#$%&'(%)%*+%,'-./((%"'-%0'&1$2

C189_001_portada.indd   1 11/5/16   15:29
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NÚMERO 191

4,95 !

2016  n. 191
tomàquet   ///   PASTRAMI   ///   !"#$"%&'%()   ///   !"#$%&"!

D’ESTRENA! 
ELS NOUS RESTAURANTS 
IMPRESCINDIBLES

TROPICALS
POSTRES VIATGERES  
I REFRESCANTS

SANGRIA
SENSE PREJUDICIS: 
TAMBÉ POT SER BONA!

UN AMOR A 
CADA PORT 
10 PARADES SABOROSES 
AL NOSTRE LITORAL 

AL CADÍ 
LA CUINA PIRINENCA 
DE CA L’AMADOR

tomàquet10!"#$%$&'
($')*+#",'-.

plats de mercat 
amb envinagrats

pastrami
L embotit dels 
sandvitxos 
de moda

/%*0'$#'&"1&"0'$#'
)2#&$%3"0'4"%)+5666'

*+,%+
+-!).%+
)%,%/%

C191_001_portada.indd   1 7/7/16   14:28
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NÚMERO 192

4,95 !

2016  n. 192

!ai
!"#$%!&'($%)*+,

!"#"$$%&'
!"#$%&'&()&*$+,&$-.$/!01&*$
1"!21-!)3$-.$).)$4*$#.5.-6&*!7$

Postres tan saludables  
com llamineres

els secrets 
culinaris de 
l’ingredient 
de moda!

!"#!"$
%&'("#

NOVETATS! 
ELS NOUS VINS  
DE CATALUNYA

BAR BRUTAL
EL TEMPLE 
BARCELONÍ DELS 
VINS NATURALS

A REUS
ESTRENEM LA 
FIRA DEL VERMUT 

ESPECIAL
vins 

caves&

C192_001_portada cmn.indd   1 4/8/16   13:58  
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2016  n. 193
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   ///   !"#!$!%&"'"#"($!   ///   bols vegans   ///   David Andrés!

!"#$%!&'
%$()(%*+%!(),%)$-)./'-)*-+'

BEN BLAUS 
FORMATGES PER ALS 
MÉS FORMATGERS! 

SAL MARINA
TRUCS PER 
APLICAR-LA 
SALUDABLEMENT

PAÍS DE 
CUINERS i 
DE PAGESOS
FEM UN TAST DE 
LES COMARQUES 
GIRONINES

VINS & SUSHI
BONS MARIDATGES 
PER AL GRAN 
PLAT DEL JAPÓ

LLEGIR i 
MENJAR
VISITEM UNA 
LLIBRERIA GURMET 
A BARCELONA

david 
andrés

bolsvegans
!"#$%&'#%('#)&*+,#-."/#
-01"#/(2#+,).%.,"'#3#/,+#
/&4#-,2.).5/#.#"1'+.'.16

Fórmules medievals  
per acompanyar  
receptes d’avui dia

L’igualadí que vol 
ser el Millor Xef 
Jove del Món

C193_001_portada.indd   1 14/9/16   12:54       D
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NÚMERO 194

4,95 !

2016  n. 194

EXTRA
10 PLATS 
PER CUINAR 
AMB ELS 
MÉS PETITS 
DE CASA!

!"#$!%!&'"()"'*'+*,"-"!,%"./*(01')&"()"'),.*/!(!2

!"#$%&!!'(#$
(")"*+"#

especial tardor·hivern

especial tardor·hivern$$$,-
.$/0$1

2,,3
4.$4-

5-
6

7-
.

propostes
inèdites

/0

C194_001_portada.indd   1 29/9/16   14:13
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NÚMERO 195

4,95 !

2016  n. 195
  ///  RESTAURANT SUCULENT   ///  10 tastos de G

irona

2X1
per descobrir  

dotze bons 
restaurants

un Àpat 
suculent

!"#$%&%'%(#%'"#$)*+,"#
(-"#.+$(),/"#/%'#
0)$$1#&%''#/%#')#*123)3

MANDONGUILLES  
COM NO LES  
HAVIES FET MAI!

receptes per a principiants atrevits

Ens entaulem 
al restaurant de 
moda del Raval

10 tastos 
de Girona

C195_001_portada cmn.indd   1 11/10/16   14:04
         

C196_001_portada.indd   1 15/11/16   16:09
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Durant 7 mesos (juny-desembre 2016), la secció "Per fer boca" de la 

revista Cuina (números del 189 al 196) va estar associada a propostes 

gastronòmiques del CREG, prèviament seleccionades, i va incloure la 

inserció del logotip Creg'16. 

14 /// cuina   cuina /// 15

LES MILLORS IDEES PER  
MENJAR!TE EL JUNY!

PICA!PICA BLANES

 revista cuina /// 10

Blanes, com a vila marinera i amb una activitat pesquera 

destacada, ha recollit, al llarg de la història, una rica di-

versitat gastronòmica que ha arribat, tradicionalment, a 

través dels menjars que es feien els pescadors quan sor-

tien a pescar amb les barques d’arrossegament o les de 

teranyina, amb fogonets de carbó, reunits a la popa del 

vaixell. Un d’aquests plats és el suquet de peix, que ca-

dascú elabora a la seva manera. Les Onzenes Jornades 

del Suquet de Peix de Sa Palomera, que se celebren tot 

el mes de juny a la vila selvatana, us permetran desco-

brir-ne algunes variants.

FOgO
Còrsega, 231. Barcelona.  
Tel. 93 269 28 30. www.
alquimiafogo.com.

Jornades del 
Suquet de Peix  
de Sa Palomera.
En l’onzena edició,  
hi participen  
22 restaurants  
de Blanes amb 
menús especials,  
tot el mes. 
www.visitblanes.net.

   INFO +++

   INFO +++

SUQUET 
DE PEIX
A les jornades 
gastronòmiques 
podreu tastar la 
recepta feta com 
cal: amb una bona 
picada i peix fresc.

agenda

hi  has  
d'anar!

TOT EL MES 
JORNADES  
DE LA CLOVA
Us agraden els mol·luscs de 
clova? Doncs a l’Estartit podreu 
degustar-ne receptes en diversos 
restaurants tot el mes de juny.
L’Estartit (Alt Empordà).  
www.visitestartit.com.

TOT EL MES 
MENJA’T OLOT
La capital catalana dels volcans 
entra en erupció amb una ruta 
de tapes per a tota la família.
Olot (Garrotxa).  
www.olot.cat.

DES DEL 3 
JORNADES  
DE L’ARRÒS
Si us cal una excusa per  
visitar les Terres de l’Ebre,  
les Jornades Gastronòmiques 
de l’Arròs que se celebren  
a Amposta al juny són motiu 
suficient per fer-hi una visita  
i gaudir dels millors plats.
Amposta (Montsià).  
www.amposta.cat.

Mentre alguns xefs aposten pel rock’n’roll, al FOgO 

aposten per la samba. El jugador del Barça Dani  

Alves s’ha unit a Tiago Bonacina i al cuiner João Al-

cántara per posar en marxa aquest restaurant que té 

un doble vessant: d’una banda, el Boteco FOgO, 

on aposta pels plats assequibles amb un menú  

de migdia per 20 euros, i, de l’altra, l’Alquimia 

FOgO, amb una proposta més gormanda. 

CUINA BRASILERA
Les receptes d’arrel brasilera —feijoada, moqueca, 

pa de queijo...— són les protagonistes d’una carta 

on el maridatge no s’ha fer necessàriament amb vi. 

Al Brasil, el que toca és regar-les amb una caipirinha.

LA MILLOR JUGADA 
DE DANI ALVES

ELS ÀPATS  
DELS PESCADORS

UN RESTAURANT AMB DOBLE PROPOSTA i AMB EL 
LATERAL DEL BARÇA COM A ÀNIMA DEL PROJECTE. 

EL BRASIL CULER

DE MENÚ 
El de migdia,  
al Boteco, val  
20 !. Si sopeu  
a l’Alquimia,  
el menú de 
degustació us  
en costarà 100.

CARTA CANALLA
Guillem Rofes renova  
la proposta del seu 
restaurant del mercat de 
la Barceloneta, on fa una 
reinterpretació de la cuina 
tradicional catalana.
Caballa Canalla. Pl. del 
Poeta Boscà, 1. Barcelona.  
Tel. 93 221 94 14.  
www.caballacanalla.com.

DE TAPES
El restaurant Telefèric,  
de Sant Cugat del Vallès, 
creua Collserola i 
s’instal·la a l’Eixample de 
Barcelona per oferir les 
seves tapes. Telefèric.   
Pl. del Doctor Letamendi, 27. 
Barcelona. Tel. 93 451 16 41.  
www.teleferic.es.

AMB VISTES
Hi ha res millor que 
menjar-se una 
hamburguesa mirant als 
terrats de Barcelona? 
Només heu d’anar a la 
terrassa de l’hotel Expo de 
Barcelona i comprovar-ho 
vosaltres mateixos. BCN 
Urban Club. Mallorca, 1!23. 
Barcelona. Tel. 93 600 30 20.  

TOT EL MES

PER OBRIR BOCA
Amb la col·laboració de 
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LES MILLORS IDEES PER  
MENJAR!TE EL JULIOL!

PICA!PICA IGUALADA

 revista cuina /// 10

La primera edició va ser tot un èxit i la segona promet 
mantenir la tendència. El Museu de la Pell i Comarcal  
de l’Anoia d’Igualada acollirà Vadefoodies, el festival de 
tendències gastronòmiques que va néixer amb la volun-
tat de donar a conèixer les principals novetats gastronò-
miques internacionals als foodies de l’Anoia. 

El món del pa, la cuina de fusió, l’emprenedoria gas-
tronòmica, el disseny del vi, la xocolata contemporània i 
les ciutats veg-friendly són només algunes de les qües-
tions que centraran les activitats i les xerrades que es fa-
ran durant el festival, amb ponents de primera categoria.

Taquiza de Coyo
Consolat de Mar, 23. 
Barcelona. Tel. 93 268 
05 44. www.
taquizadecoyo.com.

Festival  
Vadefoodies
El segon Festival  
de Tendències 
Gastronòmiques se 
celebra, un any més, 
a Igualada, el primer 
cap de setmana de 
juliol. www.
vadefoodies.cat.

   INFO +++

   INFO +++

SOLIDARI
Enguany es farà un 
mercat de vins de 
taller amb degus-
tacions de les DO 
catalanes en bene-
!ci de la Fundació 
Esclerosi Múltiple 
de Catalunya.

agenda

hi  has  
d'anar!

DISSABTE 2 
TAST JAZZ
La Vella Dixieland + Miriam 
Barahona, i els vins de Vinya 
Vilars, d’Arbeca, i Mas Blanc  
i Jové, de la Pobla de Cérvoles,  
us esperen a partir de les 22.30 h  
a la Fortalesa dels Vilars.
Arbeca (Pla d’Urgell).  
www.arbeca.cat.

DISSABTE 9 
MUSCLADA 
POPULAR
Amants dels musclos, teniu  
una cita a Canet de Mar, amb 
degustacions i un concurs per 
saber qui els cou més bé i qui 
en fa els millors plats.
Canet de Mar (Maresme). 
www.canetdemar.cat.

DES DEL 9 
PLAT i DOLÇ DEL 
COMTE ARNAU
Cuina medieval amb el mític 
comte català com a protagonista.
Sant Joan de les Abadesses 
(Ripollès). www.santjoande-
lesabadesses.cat.

Quan els restaurants de cuina mexicana estan tan 

en coneixem totes les especialitats, Andoni i Juan 
Berraondo, dos mexicans que viuen a Barcelona, 
donen la sorpresa amb una oferta que s’allunya 
dels clàssics i aposta per la cuina marinera del país 
asteca. Perquè, més enllà de les especialitats amb 
carn, tindreu l’oportunitat de tastar cebiches i, so-
bretot, tacos —per alguna cosa és una taquiza—: 
de musclos, de gambetes, de tonyina, de pop... Si 
us apassiona la cuina mexicana, aquí tindreu 
l’oportunitat de descobrir-ne un nou vessant. Si 
encara no la coneixeu, és el moment de donar-li 
una oportunitat. No us decebrà!

MÉS ENLLÀ DEL  
‘CHILI CON CARNE’

CITA PER ALS 
‘FOODIES’ CATALANS

TAQUIZA DE COYO HOMENATJA LA CUINA MARINERA 
MEXICANA, LA GRAN DESCONEGUDA DEL PAÍS ASTECA. 

MÈXIC MARINER

‘TACOS’ 
De peix, de 
verdures, de fruita, 
de carn... Són 
l’especialitat de la 
casa i la millor 
manera de gaudir 
de l’àpat.

ANIVERSARI
Fa 25 anys que Javier  
de las Muelas va 
comprar el Montesquiu 
de Barcelona, un lloc 
ideal per prendre tapes  
o les seves conegudes 
amanides.
Montesquiu. Mandri, 56. 
Barcelona. Tel. 93 417 30 61.  
www.drymartiniorg.com.

MENÚ A MIDA
A l’Oria, el restaurant 
que Martín Berasategui 
té al Monument Hotel  
de Barcelona, us faran  
el menú en funció del 
que vulgueu pagar.  
Oria.  Pg. de Gràcia, 75. 
Barcelona. Tel. 93 548 20 33.  
www.monument-hotel.com.

SERVEI RÀPID
Carlos González, de la 
Bodega Sepúlveda de 
Barcelona, és el cambrer 
més ràpid de la ciutat, 
després de guanyar la 
cursa de cambrers 
d’enguany. Bodega 
Sepúlveda. Sepúlveda, 173. 
Barcelona. Tel. 93 323 59 44.  
www.bodegasepulveda.net.

1 i 2 DE JULIOL

PER OBRIR BOCA
Amb la col·laboració de 

 



                                                                                    
 
 

Memòria Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 - Sàpiens Publicacions 8 

 

14 /// cuina   cuina /// 15

LES MILLORS IDEES PER  
MENJAR!TE L’AGOST!

PICA!PICA

Candlelight
Pl. del Roserar, s/n. 
S’Agaró (Baix Empordà). 
Tel. 972 32 11 00.  
www.lagavina.com.

   INFO +++

agenda

DIUMENGE 7  
FIRA DE 
PROXIMITAT
Una oportunitat per comprar 
productes de proximitat en  
un entorn privilegiat, al peu  
de la serra del Montseny.
Riells del Fai (Vallès Oriental). 
www.biguesiriells.cat.

DEL 12 AL 14 
FIRA DE 
L’AVELLANA
Des de fa més de quatre-cents 
anys, per Sant Llorenç,  
a Riudoms celebren una fira  
que homenatja la fruita seca 
per excel·lència de les 
comarques de Tarragona.
Riudoms (Baix Camp). 
www.avellana.cat.

DISSABTE 13 
FIRA DEL BATRE
Una oportunitat per conèixer de 
primera mà la feina tradicional 
dels pagesos de la Segarra i 
per tastar els seus productes.
Sant Antolí i Vilanova 
(Segarra). www.
ajriberaondara.net.

Llums, canelobres i sostres enteixinats formen part 

de la indumentària del renovat restaurant de l’Hos-

tal de La Gavina de S’Agaró, del qual ha agafat les 

regnes Romain Fornell com a director gastronòmic. 

El xef francès, guardonat amb una estrella Michelin 

pel seu restaurant Caelis (Barcelona), ha optat per 

actualitzar la línia gastronòmica del local inspirant-se 

en l’entorn natural de la Costa Brava.

ESSÈNCIA CLÀSSICA 
Entre els nous plats de la carta, destaquen el roger 

en bullabessa, patata ratte i verdura, el gall de 

Sant Pere amb vel a l’estragó, api i mongeta ten-

dra, i la royale de garoina al yuzu.

ROMAIN FORNELL 
IL·LUMINA S’AGARÓ
LA FAMÍLIA ENSESA RENOVA EL RESTAURANT DE L’HOSTAL 
DE LA GAVINA i CONFIA EL PROJECTE AL XEF FRANCÈS.

CANDLELIGHT

PICA!PICA 
El menú de 
degustació  
del Candlelight 
us costarà 85 o 
120 !, en funció 
de la proposta 
que trieu.

PER OBRIR BOCA
Amb la col·laboració de 

ELS PAGESOS D’ABANS

Com era la gent al 1900? Sant Cugat del Vallès és un dels 

municipis que més han canviat durant el segle XX, però 

treballa per mantenir i donar a conèixer la seva història 

amb una activitat que, de manera lúdica, us convida a 

rememorar el passat agrícola de la vila. 

Amb una gimcana que tindrà com a punt de sortida el 

Celler Modernista de la població, els participants recor-

reran diversos punts del municipi i aprendran com era la 

vida dels pagesos de Sant Cugat a principis del segle XX. 

La proposta forma part de les jornades La Vinya i el Vi a 

Collserola i del programa Dissabtes Familiars als Museus.

UNA GIMCANA  
AL PASSAT

Ser un bon pagès
El 13 d’agost, al Celler Modernista de Sant Cugat del Vallès. 
www.santcugat.cat.

   INFO +++

KM 0
L’activitat vol aju-
dar a promoure el 
consum de produc-
tes de proximitat.

DISSABTE 13
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PER OBRIR BOCA

TOSSA DE MAR

L’origen del cim i tomba es troba molt arrelat a la tradició 
marinera de Tossa de Mar. Abans, quan anar a pescar a 

patates, cebes, alls, tomates i pebrots, així com oli i espè-
-

tradicional, que, al setembre, podreu degustar als restau-
rants del col·lectiu de la Cuina Tradicional Tossenca, que 

LA RECEPTA  
DELS PESCADORS

La Cuina del Cim i Tomba
Tot el mes, a disset restaurants de Tossa de Mar (Selva).  
www.infotossa.com.

   INFO +++

13a EDICIÓ
Ja fa tretze anys 
que Tossa de Mar 
recupera, cada 
setembre, el seu 
plat mariner.

TOT EL MES

LES MILLORS IDEES PER  
MENJAR!TE EL SETEMBRE!

PICA!PICA

Bellavista del  
Jardín del Norte
Enric Granados, 86. 
Barcelona.  
Tel. 93 856 29 49.  
www.bellavista.

   INFO +++

agenda

9 i 10  
FESTA DE  
LA VEREMA
Cubelles celebra la verema a la 
plaça del Mercat, amb tota mena 
d’activitats relacionades amb el 
món de la pagesia i el vi: cursa de 
tonells, mostra d’oficis de la vinya, 
trepitjada de raïm i molt més. 
Cubelles (Garraf).  
www.cubelles.cat.

DISSABTE 17 
FIRA 
GASTRONÒMICA
Després de l’èxit de la primera 
edició, el Geoparc de Manresa 
acollirà, enguany, una nova 
edició de la Fira Gastronòmica, 
on podreu degustar els millors 
productes del territori.
Manresa (Bages). 
www.geoparc.cat.

DIUMENGE 18 
FIRA DE L’AMETLLA
Al setembre podreu comprar  
i descobrir els productes que es 
fan amb aquesta fruita seca.
Vilagrassa (Urgell).  
www.vilagrassa.cat.

-

imaginat com un poble gastronòmic que vol ser una 

OBERT TOT EL DIA

d’esmorzars, vermuts, dinars, sopars i copes, amb la 
cuina oberta tot el dia. La carta inclou alguns dels 

PER TASTAR!HI LA 
MILANESA DE MESSI
LA CARTA DE BELLAVISTA DEL JARDÍN DEL NORTE ÉS TAN 
ENORME i DIVERSA COM L’ESPAI D’AQUEST RESTAURANT.

POBLE GASTRONÒMIC

D’ARREU 
La carta del 
restaurant 
ofereix plats 
d’arreu del món, 
com els baos, 
uns entrepans 
típics d’Àsia.

Amb la col·laboració de 
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PER FER BOCA

LLORET DE MAR

Durant el mes d’octubre, diversos restaurants de Llo-

ret de Mar acullen les XIV Jornades Gastronòmiques 

de la Cuina del Peix de l’Art, les jornades del peix i el 

marisc que posen en relleu el passat mariner d’aques-

ta localitat selvatana. Mentre durin les jornades, els 

restaurants de la població ofereixen menús especials 

amb el peix com a protagonista. La iniciativa, que 

també recupera una tècnica de pesca ancestral que 

gairebé ha quedat oblidada, està organitzada per 

l’Associació de Bars i Restaurants de Lloret, el Gremi 

d’Hostaleria de Lloret i Lloret Turisme.

RECUPERANT  
LES TRADICIONS

La Cuina del Peix de l’Art
Tot el mes, als restaurants de Lloret de Mar (Selva).   
www.lloretdemar.com.

   INFO +++

DE PESCA
Amb la tirada a 
l’art, els pescadors 
posen en pràctica 
una tradició gairebé 
oblidada i ancestral.

TOT EL MES

LES MILLORS IDEES PER  
MENJAR!TE L’OCTUBRE!

PICA!PICA

Pepa Tomate
Mandri, 58. Barcelona.  
Tel. 93 254 17 97.  
www.pepatomate.com.

   INFO +++

agenda

TOT EL MES  
JORNADES DE LA 
POMA A LA CUINA
Al voltant de Torroella de Montgrí 
es conreen algunes de les  
millors pomes del país. Si voleu 
tastar-les, els restaurants del 
municipi en cuinaran tot el mes. 
Torroella de Montgrí  
(Baix Empordà). www.
torroella-estartit.com.

TOT EL MES 
JORNADES DEL 
SUQUET DE PEIX
El plat mariner més conegut  
de Catalunya és el protagonista 
d’unes jornades gastronòmiques 
a Roses, a l’octubre, amb la 
participació de diversos 
restaurants del municipi.
Roses (Alt Empordà). 
www.visit.roses.cat.

FINS AL 16 
JORNADES  
DE L’ARROSSEJAT
Per escalfar motors per a la 
32a Diada de l’Arrossejat i 
del Peix de Llotja, l’Ametlla de 
Mar organitza, des del 30 
de setembre, unes jornades 
gastronòmiques dedicades a 
aquest plat mariner. Tothom 
qui ho vulgui podrà gaudir d’un 
bon rossejat i de plats de peix 
de llotja pensats especialment 
per a l’ocasió.
Ametlla de Mar (Baix Ebre). 
www.ametllamar.cat.

Cuina barcelonina, mediterrània, creada amb ingre-

dients de proximitat, que dóna lloc a la creació de 

tapes atrevides, divertides i desenfadades. La pro-

posta del Pepa Tomate no és desconeguda pels bar-

celonins, que ja fa temps que en gaudeixen al barri 

de Gràcia. Ara la coneixerà més gent, perquè els 

xefs Quim i Manel Marquès i el sommelier Nacho 

Prats han decidit instal·lar-se, també, a la Bonanova. 

L’ART DE LA SENZILLESA
Entre els plats que no us podeu perdre hi ha les cro-

quetes amb bolets, el pop a la Pepeta, el caneló de 

bacallà i el tataki d’ànec. Són propostes que conver-

teixen la cuina senzilla en tot un art gastronòmic.

UN PEU A GRÀCIA  
i UN A LA BONANOVA
QUIM i MANEL MARQUÈS i NACHO PRATS OBREN EL SEGON 
PEPA TOMATE DE BARCELONA, AL CARRER DE MANDRI.

NOVA OBERTURA

D’AQUÍ 
La proposta del 
Pepa Tomate  
es basa en l’ús 
d’ingredients 
mediterranis i  
de proximitat.

Amb la col·laboració de 
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CAÇA i BOLETS 
A TERRASSA

Tardor de Caça i Bolets
Se celebra al novembre, a diversos llocs de Terrassa (Vallès 
Occidental). www.terrassa.cat.

   INFO +++

TOT EN UN
La iniciativa 
agrupa les diverses 
activitats gastronò-
miques tardoren-
ques de Terrassa .

DEL 4 AL 27

LES MILLORS IDEES PER  
MENJAR!TE EL NOVEMBRE!

PICA!PICA

The Market Perú
Gran de Gràcia, 7. 
Barcelona. 
Tel. 93 186 42 00.  
www.themarketperu.es.

   INFO +++

!"#$%!

5 i 6  
FIRA DE TARDOR
Arbúcies s’omple de bolets, 
aromes de tardor i activitats  
per als amants de la gastronomia 
amb una fira que ens proposa 
descobrir aquest vessant del 
Montseny amb els bolets i les 
castanyes com a protagonistes. 
Arbúcies (Selva).  
www.arbucies.cat. 

DES DEL 14 
JORNADES  
DELS CÍTRICS
El producte estrella dels camps 
d’Alcanar és el protagonista de 
les jornades gastronòmiques 
que se celebren des del 14 de 
novembre en aquest municipi 
del sud del país.
Alcanar (Montsià). 
www.alcanarturisme.com.

DEL 18 AL 20 
JORNADES  
DEL BOLET
Cassà de la Selva dedica  
un cap de setmana cada  
mes a celebrar unes jornades 
gastronòmiques centrades  
en algun dels productes més 
tradicionals de la vila.  
Al novembre arriba el torn dels 
bolets, i podreu fer-ne tastos  
al mercat municipal i als 
diversos establiments  
adherits a les jornades.
Cassà de la Selva (Gironès). 
www.cassa.cat.

O*/PM#Q"8'.#E.#-1#%-.H'5."+1-#&-#1"#/0*5"#&I05#&-1.#
%-.$"0%"5$.#H-%0"5.#8E.#/'5.'1*&"$.#&-#1"#/"H*$"1#/"K
$"1"5"=#3A#1105M#&I"/'8'&"%K.-A#"/"+"#&-#&'5"%#05#L*%#
"#1"#/"%$"A#%-5'@"5$K1"#"8+#1"#*5/'%H'%"/*:#&-#&'$R-#
H%'H'.$-.#5'@-.#*#05#8-5B#&-#&-L0.$"/*:A#.-5.-#%-K
505/*"%A#"*S7#.JA#"1.#H1"$.#/1G..*/.#90-#)"5#/'5@-%$*$#-1#
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EL MÉS NOU DEL PERÚ 
ES TASTA A GRÀCIA
THE MARKET PERÚ RENOVA L’OFERTA PER CREAR UNA 
EXPERIÈNCIA GASTRONÒMICA ÚNICA A BARCELONA.

NOVA CARTA

FUSIÓ 
La nova carta 
combina plats 
tradicionals del 
Perú amb la 
cuina nikkei,  
que hi incorpora 
plats japonesos.

Amb la col·laboració de 

PER FER BOCA

 
 

 



                                                                                    
 
 

Memòria Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 - Sàpiens Publicacions 10 

 
 
 

14 /// cuina   cuina /// 15

MOSTRA

Per vint-i-dosè any consecutiu, el Consell Comarcal 
de les Garrigues, juntament amb deu restaurants de 
la comarca, organitza la Mostra Gastronòmica de les 
Garrigues per promoure i donar a conèixer la cuina 
d’aquesta zona, que es caracteritza pel sabor que 
l’oli d’oliva verge extra dóna als plats.

-
bre, podreu gaudir dels plats cuinats pels restauradors 
que participen en la mostra, i que inclouen preparaci-
ons tan tradicionals com la cassola de tros, la coca de 
recapte i les orelletes, entre d’altres.

EL BO i MILLOR DE 
LES GARRIGUES

Mostra Gastronòmica de les Garrigues
Se celebra !ns al 18 de desembre i hi participen diversos 
restaurants de la comarca. www.ccgarrigues.com.

   INFO +++

CITA
Ja fa vint-i-dos anys 
que la mostra és 
una cita ineludible 
per als amants de 
la cuina lleidatana.

FINS AL 18

LES MILLORS IDEES PER  
MENJAR!TE EL DESEMBRE!

PICA!PICA

Marea Alta
Av. de les Drassanes, 6"8. 
Edi!ci Colón. Barcelona. 
Tel. 93 631 35 90.  
www.restaurantemarea-
alta.com.

   INFO +++

agenda

DIJOUS 1  
CUINA VIATGERA
El cicle Cuina Viatgera, que 
organitza el CUINA, dedica la 
sessió del mes de desembre  
al pebre i altres espècies.  
La xerrada es fa a les 19 h  
a l’espai El 300 del Born, de 
Barcelona, és gratuïta i no cal 
inscripció prèvia. Barcelona. 
www.cuina.cat. 

DIUMENGE 4 
FESTA DE L’OLI NOU 
Per donar la benvinguda  
al primer oli d’oliva,  
la Cooperativa Sant Fortunat 
organitza, a Castelldans,  
una fira en honor d’un dels 
productes més característics 
de la dieta mediterrània.  
Castelldans (Garrigues). 
http://castelldans.ddl.net.

DEL 3 AL 6 
MERCAT MEDIEVAL
El Mercat Medieval de Vic s’ha 
convertit en una de les cites 
més esperades del calendari. 
Quan el fred es fa notar  
i les boires es resisteixen a 
abandonar la plana, és el millor 
moment per visitar aquesta fira, 
on podreu trobar productes  
de tota mena, artesans i 
agroalimentaris, i gaudir d’unes 
jornades que rememoren el 
passat medieval de la capital 
osonenca. Vic (Osona). 
www.vic!res.cat.

de Barcelona s’han convertit en un nou punt de pe-
legrinatge per als amants del peix fresc i els còctels. 
Sempre i quan no tinguin por de les altures, és clar! 
L’empresari restaurador Enrique Valentí hi acaba 
d’obrir Marea Alta, on fa una proposta culinària sin-
gular dedicada exclusivament a la cuina del peix. 

El projecte consisteix en tres plantes de restaura-

Marea Alta; la planta 23, on hi ha la cocteleria Marea 
Baja, i la planta 25, on es troben les cuines i els equi-
paments. Els establiments tenen una vista panoràmi-
ca de la ciutat de Barcelona de 360 graus i el restau-
rant simula l’interior d’un vaixell.

COM EL PEIX A 
L’AIGUA A 110 METRES
LA NOVA PROPOSTA MARINERA D’ENRIQUE VALENTÍ  
OCUPA TRES PLANTES DE L’EDIFICI COLÓN DE BARCELONA.

ÀPAT AMB VISTES

ATREVIT 
Enrique Valentí 
s’atreveix amb 
un altre espai  
de restauració 
monotemàtic  
en un dels 
edi!cis més alts 
de Barcelona.

Amb la col·laboració de 

PER FER BOCA

 
 

Durant 7 mesos (juny-desembre 2017), la secció "Viure i Veure" de la 

revista Descobrir (números del 220 al 226) va incloure una selecció 

d'activitats gastronòmiques del CREG realitzades arreu de Catalunya, així 

com la inserció del logotip Creg'16. 

 

• El bon arrossejat de Calafell. Quinzena Gastronòmic de l'Arrossejat. 

• Llagostins d'Alcanar. Jornades Gastronòmiques del Llagostí. 

• Tastant els vins de la DO Alella. El Masnou, terra de mar. 

• Un brindis per la bona música a Roses. Festival Sons del Món. 

• Quin gust té el parc agrari? Sabors de l'Horta del Baix Llobregat. 

• Tomàquets del Maresme. Jornades del Tomàquet. 

• Festejant la verema d'Alella. 42a Festa de la Verema d'Alella. 
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• La gamba i el gall, ben junts al plat. Turisme de Vilafranca del 

Penedès. 

• Palamós gastronòmic.  

• Aromes de clementina. Fira de la Clementina (Bítem, Tortosa) 

• El gust de la millor ratafia. Festa de la verema (Santa Coloma de 

Farners). 

• El Priorat tasta el vi nou. Festa del Vi Novell (El Masroig). 

• Fira del Gall de Vilafranca.  

• Torna el menú del xató a Sitges. 

 

 

MÓN DESCOBRIR  VIURE I VEURE

24     

 JORNADES

5 | LLAGOSTINS  
D’ALCANAR

El municipi 
d’Alcanar 
ofereix 

nombrosos atractius al turista, 
també en l’àmbit gastronòmic. 
Per damunt de tots els seus 
deliciosos productes destaca 
el famós llagostí i el boníssim 
suquet de peix que se’n fa, 
tan característic de les Cases 
d’Alcanar, que es pot assaborir 
en qualsevol dels restaurants 
locals. Per divulgar les bondats 
d’aquest producte de la mar, 
se celebren cada mes de juny 
les Jornades Gastronòmiques 
del Llagostí. Els restaurants 
participants oferiran combina-
cions de mar i muntanya amb 
els llagostins com a protagonis-
tes dels plats. Hi participaran 
una dotzena de restaurants 
d’Alcanar, les Cases d’Alcanar  
i Alcanar-Platja. Tots ells han 
dissenyat menús especials 
amb receptes basades en la 
tradició local, menús que 
s’oferiran a uns preus que van 
dels 28 als 35 euros. 

Oficina de Turisme d’Alcanar  
 977 73 76 39 

 www.alcanarturisme.com

Quan arribeu 
a Calafell i demaneu 
un bon arrossejat, 

us emportareu una sorpresa, perquè 
aquest plat, en realitat, en són dos: 
uns fideus rossejats i un rap amb 
patates, tot plegat cuinat a la manera 
tradicional marinera. Es tracta d’un 
plat que té uns orígens molt humils, 
quan els pescadors i pagesos 
s’intercanviaven patates i rap, quan 
aquest peix no era tan apreciat com 
ara. Però amb els anys s’ha valorat i, 
durant la Quinzena Gastronòmica 
de l’Arrossejat, el podreu assaborir 
com a protagonista del menú 
a diversos restaurants de Calafell. 

Menús en 14 restaurants
Com a tret de sortida de la trenta- 
dosena edició de l’Arrossejat Popular 
de Calafell, es durà a terme la 5a 
Quinzena Gastronòmica de l’Arrosse-
jat del 4 al 19 de juny. El Patronat 
Municipal de Turisme aposta una 
vegada més per aquesta iniciativa, 
que vol atreure visitants tot poten- 
ciant la cuina marinera calafellenca, 

que constitueix l’eix fonamental de la 
seva gastronomia. Durant aquests 
quinze dies, catorze dels millors 
restaurants de Calafell oferiran uns 
menús en què el plat principal serà 
l’arrossejat: L’Àncora, La Barca de Ca 
l’Ardet, Masia de la Platja, Mediter- 
rani, Vell Papiol, Ristorante Giorgio 
Serafini, La Bodegueta del Pa Torrat, 
A Can Pilis, El Bot, Eusebio, 
L’Espineta, Las Brasas, Maite Etxea  
i l’Hotel Allotjament Antiga.

Com es cuina el plat?
L’arrossejat es fa en una cassola  
amb oli ben calent, a la qual s’afegeix 
una picada i una mica de brou de peix. 
S’hi incorporen les patates i, més 
tard, el peix de roca i el rap. Per altra 
banda, s’escalfa oli i s’hi afegeixen 
els fideus (o l’arròs), que es dauraran 
a foc lent, remenant-los fins que 
quedin torrats. S’hi afegeix el brou 
i es deixa a foc mig fins que els fideus 
(o l’arròs) estiguin cuits i secs. 

Oficina de Turisme de Calafell  
 977 69 91 41 |  turisme.calafell.cat

SABORS AMB ARREL

4 | El bon arrossejat de Calafell

Del 4 al  
19 de juny

26 de maig  
al 26 de juny
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Què tenen en comú Noa, Rosario  
i Manel? Els tres són noms propis, 
però també són grans artistes que 

participaran aquest estiu al festival Sons del Món  
de Roses. Amb la voluntat d’esdevenir el festival 
de música i vi més important del país, Roses aposta 
pels músics de primer nivell. Noa hi protagonitzarà  
el seu únic concert de l’estiu a Catalunya; Sopa 
de Cabra hi faran una de les seves dues úniques 
actuacions a les comarques gironines i els Manel 
presentaran oficialment a l’Alt Empordà el seu disc 
Jo competeixo. Els espais que acullen els concerts 
són privilegiats: la Ciutadella de Roses, la plaça de  
la Basílica de Castelló o els canals d’Empuriabrava.

Experts sommeliers com Ferran Centelles, 
d’El Bulli, o Rafel Sabadí, millor sommelier del 2010, 
crearan maridatges de cadascun dels artistes 
programats amb un vi de la Ruta del Vi DO Empordà.
Sota el nom de Música entre Vinyes, enguany s’han 
programat cinc concerts amb sopar en cellers de 
l’Empordà: al celler Vinya dels Aspres hi actuarà 
Sanjosex; al celler La Vinyeta, ho farà Joana Serrat; 
al celler Mas Vida, Marc Parrot; al celler d’en Guilla 
hi actuarà Cris Juanico, i al celler Masia Serra, la 
cantant Sara Pi. Una altra de les activitats estrella 
serà la Soirée Vi and Music, que permetrà tastar  
tots els vins maridats, mentre Elena Gadel versiona 
cançons dels artistes programats. 

Festival Sons del Món.  www.sonsdelmon.cat

Masies, cases modernistes, 
cellers, esglésies, places... La ruta 
El Masnou, terra de mar, el 24 de 

juliol, divulga la riquesa arquitectònica i artística 
d’aquesta vila del Maresme. L’itinerari arrenca a la 
plaça de l’Església de Sant Pere, al voltant de la qual 
es va formar el nucli originari del Masnou. A la Casa 
del Marquès es podrà gaudir d’un tast de vins de DO 
Alella. La visita és gratuïta i es fa el quart diumenge 
de cada mes a les 11 h. Cal inscripció prèvia.

Descobrint negres i rosats a l’Enotast
El 2 de juliol, a les 21 h, l’Ajuntament d’Alella organit-
za una Festa de fi de curs en el marc del programa 
Enotast. Es tracta d’un tast de Merlot Negre 2013 
(Can Roda) i Orígens Rosat 2014, acompanyat 
d’una barbacoa estiuenca. Es farà a l’Oficina de 
Turisme, val 7 euros i no cal inscripció prèvia. Durant 
aquest sopar amb vins, els més petits podran assistir 
al Mostast infantil. Tastaran el most i faran una 
manualitat amb elements relacionats amb la vinya. 
Jugaran a diferenciar varietats de raïm. Un taller 
adreçat a infants de 3 a 12 anys (3 euros). 

Casa de Cultura del Masnou.  93 557 18 34
Aj. d’Alella.  93 555 46 50 |  www.alella.cat

FESTIVAL

28 | Un brindis per la 
bona música a Roses

VISITA I TALLER

27 | Tastant els vins 
de la DO Alella

Del 2 al  
29 de juliol

2 i 24  
de juliol

TH
IN

K
S

TO
C

K
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El Maresme és una de les grans hortes del país, 
com ho demostren les dotzenes de jornades 
gastronòmiques que s’hi fan cada any. Quan arriba 

la calor, els protagonistes són els tomàquets, que malgrat que  
es poden trobar tot l’any, al Maresme, durant l’estiu, es tornen 
exquisits. N’hi ha un gran nombre de varietats; entre les més 
apreciades hi ha el tomàquet de pometa i el de Montserrat. El to- 
màquet de pometa és una varietat de tomàquet d’amanir sense 
gens d’acidesa. El de Montserrat es caracteritza per ser força buit 
per dins, amb poca polpa i color rosat, però el seu gust dolcet, 
gens àcid i molt refrescant fa que sigui el tomàquet més apreciat 
per menjar amanit. Però se’n poden fer mil receptes: carpaccios, 
confitures, sopes fredes, gaspatxos, tàrtars, milfulls...

Des de mitjan juliol i fins a la darreria del mes d’agost, diversos 
municipis del Maresme us ofereixen la possibilitat de descobrir 
un dels productes de l’horta més bons amb les Jornades del 
Tomàquet. En aquestes jornades gastronòmiques hi participen 
bars i restaurants d’Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, 
Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes d’Estrac, Canet de Mar, Mataró, 
Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, 
Sant Vicens de Montalt i Vilassar de dalt, que han preparat 
un ampli ventall de plats amb aquest producte de temporada 
com a protagonista. Per acompanyar els plats, cal escollir un dels 
bons vins de la DO Alella. Molts dels restaurants que participen 
en les jornades han assolit el distintiu Productes de la Terra 
del Maresme pel seu compromís amb la cuina de proximitat. 

Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme  
 93 741 11 61 |  www.costadebarcelonamaresme.cat

22 de juliol  
al 30 d’agost

SABORS AMB ARREL

22 | Tomàquets del Maresme

JORNADES

21 | QUIN GUST TÉ 
EL PARC AGRARI?    
Quins restaurants del Baix Llobregat 
cuinen amb producte fresc del Parc 
Agrari? Un any més, diversos restaura-
dors de la comarca tornen a protago-
nitzar la campanya Sabors de l’Horta 
del Baix Llobregat, una iniciativa 
gastronòmica que promou el consum 
de productes locals i de proximitat.  
La temporada anterior ja formaven 
part del projecte trenta-tres restau-
rants, i enguany ja són quaranta-dos 
els establiments que opten per les 
propostes culinàries elaborades 
a partir dels productes cultivats 
a l’horta del Llobregat. Aquests 
productes disposen de l’etiqueta 
‘Fresc del Parc Agrari’, distintiu 
que en certifica la frescor, proximitat, 
qualitat i temporalitat. 

La iniciativa Sabors de l’Horta és 
una bona oportunitat per conèixer  
la qualitat gastronòmica que s’amaga 
rere les cuines del Baix Llobregat.  
A l’edició d’enguany, als productes 
com la Carxofa Prat s’hi afegeixen les 
cireres del Baix, els calçots i una llarga 
llista de fruites i verdures cultivades  
a la zona. S’ha editat un fulletó-guia  
i s’ha creat un web (productefresc.cat) 
perquè qualsevol persona interessada 
pugui saber com gaudir i trobar els 
restaurants que cuinen un producte. 

Sabors de l’Horta del Baix Llobregat  
 93 685 24 00 

 www.productefresc.cat
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SABORS AMB ARREL

21 | LA GAMBA  
I EL GALL, BEN 
JUNTS AL PLAT

Una iniciativa 
gastronòmica 
impulsada pels 

ajuntaments de Vilanova i la 
Geltrú i Vilafranca del Penedès 
aposta aquest estiu per divulgar 
dues exquisideses de la zona: 
la gamba vilanovina i el gall 
negre del Penedès. Del 22 d’agost 
a l’11 de setembre, els vuit 
restaurants del grup Vilafranca 
Ve de Gust serviran aquest plat 
elaborat especialment amb  
dos grans protagonistes de la 
gastronomia penedesenca. 

Amb una carn fina, molt 
apreciada, rica en proteïna 
i molt baixa en greixos, el gall 
negre del Penedès fou identifi-
cat com a raça a la primeria del 
segle passat i es va començar  
a recuperar a partir del 1980. 
Recentment, ha obtingut la 
denominació d’Indicació 
Geogràfica Protegida (IGP) 
per part de la UE. El gall s’uneix 
a la gamba vermella de Vila- 
nova, tan saborosa i rica en 
proteïnes, minerals i vitamines. 

Aquesta iniciativa gastro-
nòmica s’inclou en el marc 
de Catalunya Regió Europea 
de la Gastronomia. 

Turisme de Vilafranca  
del Penedès.  93 818 12 54 

 www.turismevilafranca.com/ca

L’actriu Anna Sahun, 
la maquiavèl·lica 
Lídia Almeda de La 

Riera, serà la pregonera de la 42a 
Festa de la Verema d’Alella. Els vins 
són l’element principal d’aquesta 
celebració, que permet als visitants 
tastar-los i conèixer com s’elaboren. 
Hi ha moltes oportunitats per fer-ho:  
la Mostra Gastronòmica, la ruta 
Tapes+Vins, les visites guiades a vuit 
cellers de la DO o la presentació 
de vins programada per al dissabte  
10 de setembre a les 18 h a Can 
Lleonart. La festa és també una 
oportunitat per aprofundir en les 
particularitats del vi de la DO Alella, 
assistint a les classes magistrals que 
impartiran els sommeliers Joan Lluís 
Gómez, Rosa Vila i Joan Gómez 
Pallarès (12, 13 i 14 de setembre). 
També us podreu aproximar a la tra- 
dició amb la trepitjada familiar de raïm 
o amb la verema nocturna, el 10 i 17 
de setembre, respectivament. 

La Festa de la Verema té altres 
ingredients importants: el correfoc 
dels Diables del Vi d’Alella, els balls 

amb orquestra, les havaneres amb 
el grup Port Bo, la ballada de sarda- 
nes amb La Principal de Llobregat, 
la despertada amb els Trabucaires 
del Vi d’Alella, la botifarrada popular, 
la trobada de gegants i les activitats 
infantils. Tampoc no hi faltarà la Fira 
d’Artesans, amb una cinquantena de 
parades a la rambla d’Àngel Guimerà 
i la plaça dels Germans Lleonart.

Maridatges estiuencs
Enguany s’avança la venda de tiquets 
de la Mostra Gastronòmica: es poden 
adquirir a partir del 31 d’agost a l’Ofi- 
cina de Turisme, moment en què 
també s’obren les inscripcions 
a les altres activitats del programa.  

Durant els tres dies de la Mostra 
es podran tastar diversos plats 
elaborats per a l’ocasió per una 
vintena de restaurants del Maresme, 
el Vallès Oriental i Barcelona, 
maridats amb els vins i caves de vuit 
cellers de la DO Alella. 

Oficina de Turisme d’Alella.  93 
555 46 50 |  www.alella.cat/turisme

FESTIVAL

20 | Festejant la verema d’Alella

Del 9 a l’11 
de setembre

Fins a l’11 
de setembre

 
 

 

MÓN DESCOBRIR  VIURE I VEURE

40     

JORNADA GASTRONÒMICA

27 | AROMES  
DE CLEMENTINA

De l’encreua-
ment natural 
d’un taronger  

i un mandariner va néixer 
el clementiner, que dóna una 
fruita agredolça. Per donar-la 
a conèixer, del 14 al 16 d’octu-
bre el poble de Bítem (a prop 
de Tortosa) celebra la Fira 
de la Clementina, que enguany 
arriba a la novena edició i on  
els visitants podran recórrer 
multitud de parades d’aquest 
fruit i d’altres cítrics, ubicades 
al recinte de festes de Bítem. 
Durant els tres dies de la fira, 
es faran degustacions i demos- 
tracions gastronòmiques amb 
aquesta fruita com a protago-
nista. Les clementines són més 
fàcils de pelar que les manda- 
rines i les taronges, gairebé no 
tenen pinyols i són ideals per 
recuperar els minerals perduts 
després de les activitats físiques. 

Com a activitat complemen-
tària, destaca la Festa dels Tres 
Tombs, el diumenge al matí. 
Carros i cavalls faran tres voltes 
pels carrers de Bítem, en un 
homenatge als pagesos i agri- 
cultors de l’Ebre. 

EMD de Bítem.  977 59 65 09 
 www.bitem.altanet.org

El peix, la gamba,  
les barquetes, 
les tapes, els arros- 

sos… Aquest octubre, deixeu-vos 
seduir per la gastronomia de Pala- 
mós. Un any més aquesta vila 
empordanesa es prepara per acollir 
les jornades Palamós Gastronòmic, 
que enguany arriben a la cinquena 
edició. Un cop tancada la temporada 
estiuenca, la vila ofereix la possi-
bilitat de conèixer un dels seus 
principals atractius, la cuina 
marinera, omplint-se d’activitats 
gastronòmiques de tot tipus. 
 
Menús a preus especials
El Palamós Gastronòmic començarà 
amb la Mostra Gastronòmica, que té 
lloc el dissabte 1 d’octubre al migdia. 
A partir d’aquest dia, els restaurants  
i tavernes del municipi s’esforçaran 
per fer lluir més que mai el peix 
de la llotja de Palamós en les seves 
receptes, oferint durant tot el mes 
deliciosos menús gastronòmics
en els quals el producte central 
és el peix i el marisc d’aquest litoral. 

Els menús es podran demanar tant 
al migdia com al vespre. Així mateix, 
bars i tavernes ens conviden a de- 
gustar tapes de creació exclusiva 
de cada esdeveniment, de les quals 
s’escollirà la millor dins el concurs 
Tapa Estrella.

A més d’assaborir totes aquestes 
propostes gastronòmiques, durant 
aquests dies s’organitzen una gran 
varietat d’activitats entorn el món  
de la cuina: maridatges amb vi  
o cervesa, cuina marinera en directe, 
tallers de cuina per a adults i per  
a famílies, classes magistrals de 
cuina, visites als cellers amb tast 
de vins i moltes altres propostes. 
Podeu consultar el programa sencer 
al web www.palamosgastronomic.cat 
o demanar-lo en format paper a les 
oficines d’informació del passeig 
del Mar i del Museu de la Pesca. 

Oficina de turisme de Palamós  
s Pg. del Mar, s/n |  972 60 05 50 

 www.visitpalamos.cat 
 www.palamosgastronomic.cat

SABORS AMB ARREL

26 | Palamós gastronòmic

1 al 31  
d’octubre
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14 al 16  
d’octubre
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JORNADA

5 | EL PRIORAT 
TASTA EL VI NOU 

L’arribada del vi 
novell és un 
moment que tot 

amant del vi espera impacient. 
És per això que el Celler Mas- 
roig organitza cada any la Festa 
del Vi Novell, durant la qual 
es presenta el primer vi de l’any. 
A partir de les 11 h, a la plaça 
del Celler, s’espinjolarà la bóta 
i s’encetarà el primer vi de la 
temporada, un vi de maceració 
carbònica amb cupatge de gar- 
natxa i carinyena, tot envoltat 
d’un ambient festiu. El vi novell 
és descrit aquí com un vi “ban- 
darra i popular”, molt afruitat, 
adient per a dies de gresca, 
però també arrelat a la tradició. 
En aquesta edició, el vi novell 
serà apadrinat per Lluís Mar- 
quina (periodista especialitzat 
en tecnologia i presentador 
de TV3). A l’esdeveniment, obert  
a tothom, tmbé es podrà gaudir 
de l’actuació dels grups Folka-
tres Ball Folk i Morena Tradipat-
xanga per amenitzar la vetllada. 
Una experiència d’allò més 
engrescadora durant la qual, 
a més d’assaborir un bon vi, 
podreu gaudir dels paisatges 
de tardor del Priorat. 

Celler Masroig 
s Pg de l’Arbre. 3. El Masroig 
 977 82 50 26 |  cellermasroig.com

A Santa Coloma 
de Farners estan 
d’aniversari. 

La seva popular Festa de la Verema 
fa 35 anys aquest novembre, i ho 
celebren amb l’edició d’un llibre de  
la il·lustradora Pilarín Bayés que en 
parla: La petita festa de la ratafia, 
que es presentarà la tarda del diven- 
dres 11. Després del sopar popular 
i del lliurament de premis a les millors 
ratafies, actuarà el ratafiari d’honor, 
Toni Albà. També es projectarà 
un vídeo d’homenatge i s’inaugurarà 
una exposició commemorativa 
dels ratafiaires més coneguts, 
com Francesc Rusquella, qui deixà 
la recepta de ratafia més antiga 
que es coneix a Catalunya i de qui 
se celebren els 150 anys de la mort.

Un taller per elaborar-la 
Durant tot el dissabte hi haurà 
activitats com ara demostracions 
de cuina amb ratafia, una ruta guiada 
per Santa Coloma de Farners, una 
xerrada de fra Valentí de Manresa  
i un taller de ratafia. En aquest taller 
matinal us parlaran de quines herbes 

són les millors per fer aquesta 
beguda, quines propietats tenen 
i tots els detalls del procés d’elabo- 
ració. També us explicaran la vincu- 
lació de la vila amb la ratafia.

No podreu marxar d’aquesta fira 
sense tastar alguns dels millors 
licors d’herbes del país. A l’espai 
Ratafiàrium hi haurà parades de 
menjar i beure, i un espai remeier en 
el qual veureu com s’elaboren remeis 
naturals amb herbes i plantes medi- 
cinals. Al nucli antic de Santa Colo- 
ma de Farners també hi trobareu 
una fira de productes d’artesania 
i potser topareu amb els gegants 
de la vila i, de nit, amb el correfoc. 
Diumenge, a les 10.30 h, podreu 
assistir a l’espectacle de ciència 
de Dani Jiménez, a una xerrada 
del meteoròleg Francesc Mauri 
i a una conferència del xef i gas- 
trònom Pep Nogué. Els màxims 
experts en licors i aiguardents 
es trobaran al Congrés de Ratafia. 

Ajuntament de Sant Coloma  
de Farners.  972 84 08 08 

 www.scf.cat

SABORS AMB ARREL

4 | El gust de la millor ratafia
11 al 13  
de novembre

12 de  
novembre
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JORNADES GASTRONÒMIQUES

5 | TORNA 
EL MENÚ DEL 
XATÓ A SITGES 

Des del mes de 
novembre i fins  
a la primeria 

d’abril, a Sitges s’hi pot assaborir 
el Menú del Xató, pensat per 
difondre l’oferta gastronòmica 
més tradicional de la ciutat i, 
alhora, atreure visitants cap 
al patrimoni local. De dilluns 
a divendres, divuit restaurants 
ofereixen un primer plat de xató 
(l’amanida d’escarola i bacallà 
amb salsa de fruits secs i nyora 
tan característica del Garraf i el 
Penedès), un segon plat a elecció 
de cada establiment i, per pos- 
tres, taronja caramel·litzada 
amb Malvasia, dolços de la casa  
i una copa de la típica Malvasia 
sitgetana. A més, per arrodonir 
l’escapada, es pot obtenir una 
entrada gratuïta al Museu Cau 
Ferrat, al Museu de Maricel i a la 
Fundació Stämpfli presentant 
el tiquet del restaurant on s’ha 
consumit el Menú del Xató. 

Oficina de Turisme de Sitges 
s Pl. Eduard Maristany, 2. Sitges 
 93 894 42 51 |  www.sitgestur.cat

Una de les fires 
més antigues del 
país dedicades  

a l’aviram és la Fira del Gall de 
Vilafranca: arriba a la 352 edició! 
Ànecs, capons, pollastres, oques  
i galls dindis són els protagonistes 
d’un mercat que, com és habitual 
en els darrers anys, es farà al parc 
de Sant Julià. Malgrat ser hereu 
d’una llarguíssima tradició medieval, 
aquest mercat va estar a punt de 
desaparèixer a la dècada dels anys 
seixanta, quan les races autòctones, 
el gall i l’ànec mut del Penedès, 
van quedar gairebé extingides. 

Cita imprescindible al Penedès
A mitjan anys vuitanta va renéixer 
fins a esdevenir una de les cites més 
concorregudes del Nadal penede-
senc. I no solament per a aquells 
que aprecien el gall negre del Pene- 
dès, una raça autòctona que es va 
recuperar fa gairebé trenta anys; 
també per a tots els que volen gaudir 
de la cuina de l’aviram, descobrir 
l’excel·lència dels vins de la  
DO Penedès a l’espai de tast, 

o, simplement, treure el nas a la 
mostra d’artesania, brocanters 
i pintura. L’oferta es completa amb 
una mostra gastronòmica de cuina 
del gall. Així, la Fira del Gall és l’única 
del país que inclou des de la criança 
del gall fins a la matança i la degus- 
tació. Un ampli ventall d’activitats 
promouen els productes de la zona, 
des de tallers infantils i exposicions 
fins a espectacles, cercaviles 
i un campionat i concurs 
de races autòctones.

A la Mostra de Cuina d’Aviram, 
s’hi poden tastar una vintena 
de plats, vuit dels quals elaborats 
amb Gall Negre del Penedès. 
Els més menuts podran gaudir també 
del trenet de la fira. I també se cele- 
braran la Mostra de Bestiari de Ploma  
i la fira de Santa Llúcia amb els clàs- 
sics productes de Nadal. Avui podem 
dir que la Fira del Gall és una de les 
activitats amb més ressò de la capital 
de l’Alt Penedès i, també, una de les 
més multitudinàries. 

Turisme de Vilafranca del Penedès 
 93 818 12 54 |  turismevilafranca.com

SABORS AMB ARREL

4 | Fira del Gall de Vilafranca
17 al 18  
de desembre

Fins al 3  
d’abril

 

 
Finalment, es va vincular el logotip del Creg'16 amb la capçalera impresa de 

la revista Experiències Descobrir (tardor-hivern 2016, número 5).  
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1.2. Reportatges de difusió "Benvinguts a pagès"  
 
Com a suport editorial al pla d'accions promocionals destacades de l'Any de 

la Gastronomia i l'Enoturisme vertebrat des de les capçaleres Cuina (juny 

2016, número 189), i Descobrir Catalunya (juny 2016, número 220), Sàpiens 

Publicacions va desenvolupar a cadascuna d'elles un ampli reportatge sobre 

la iniciativa "Benvinguts a Pagès", amb difusió del tema tant a les versions 

impreses com a les xarxes digitals. 

L'article, desenvolupat al llarg de 6 pàgines i amb un ampli tractament gràfic, 

es va centrar en una selecció de productors i explotacions agrícoles i 

ramaderes: Mas Marcè - Ecolàctics Peralada (Siurana de'Empordà), Mel 

Muria (El Perelló) i Brunec, vedella ecològica (Pobellà).  

 

Article publicat a la revista Descobrir: 

!" ///#cuina   cuina ///#!!

text redacció /// foto enrique marco

!"#$%#&'()
*+,*&-).

El cap de setmana del 18 i el 19 de juny, centenars 
d’explotacions agroalimentàries  ens obriran les portes 
per descobrir-nos l’origen del que mengem i conèixer 
de prop les persones que hi treballen. Aquesta iniciativa 
s’emmarca dins del programa de Catalunya Regió 
Europea de la Gastronomia 2016. Us expliquem com hi 
podeu participar mitjançant l’exemple de tres granges. 

!"#$%#&'()
*+,*&-).
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Els formatges 
de Mas Marcè, 
com aquests 
que sosté 
Manel Marcè,  
són de llet 
d’ovella 
ripollesa  
i ecològics.

L’OVELLA  DE  RAÇA  
RIPOLLESA  ÉS  
AUTÒCTONA    
DEL  PAÍS  i,  AQUÍ,  
S’ALIMENTA    
DE  PASTURES  
ECOLÒGIQUES

APRENDREU  
PER  QUÈ  FAN  
SERVIR  FUM    
QUAN  HAN  
DE  RECOLLIR    
LA  MEL

OVELLES, 
FORMATGE 
i MATÓ

EL CICLE   
DE LES ABELLES

Des de fa sis generacions, les ovelles de Mas 
Marcè pasturen els camps. En aquesta 
explotació s’elaboren làctics ecològics com 
el recuit de drap i quatre varietats de formatge.

Aprendre que, més enllà de fer mel, la feina de les abelles 
és molt important per a qualsevol ecosistema és una 
de les coses que descobrireu si feu la visita a Mel Muria.

A!Siurana d’Empordà, fa més 
de cent anys que la família 
de Manel Marcè cria ovelles 
de raça ripollesa. A més de 
la carn, fan iogurts i re-
cuits de llet d’ovella, i orga-

nitzen tallers per a famílies i escoles on es mos-
tra tot el cicle de la llana, des de l’esquilada fins 
al teixit. De fet, a Mas Marcè tenen experiència 
a rebre visitants de totes les edats i explicar-los 
la feina que fan, de manera que visitar una ex-
plotació com aquesta, doncs, us descobrirà la 
feina dels ramaders i els formatgers, ja que tin-
dreu l’oportunitat de veure el ramat i conèixer 
tot el procés d’elaboració del formatge, la llet, 
el iogurt, el recuit de llet d’ovella i el quefir, 
entre d’altres. 

Els punts més destacats de la visita seran 
l’obrador, la munyidora i el corral, on segur 
que els més petits de casa s’ho passaran d’allò 
més bé veient alguns dels més de 900 xais que 
té l’explotació. No n’hauran vist mai tants de 
junts! Per acabar la visita, Mas Marcè oferirà 
un tastet de cinc formatges, recuit i iogurt 
que, si voleu, també podreu adquirir a la boti-
ga per continuar gaudint de l’experiència 
quan torneu a casa. 

P!ot ser que, a vosaltres o als vos-
tres fills, les abelles us facin 
por, però si decidiu aprofitar la 
jornada amb una visita a Mel 
Muria, al Perelló, descobrireu 
que aquests insectes tenen un 

cicle vital d’allò més interessant. La família 
Muria fa més de cent anys que fa mel i produc-
tes apícoles i, a més, des del 2011, té un centre 
d’interpretació que és el millor lloc per conèi-
xer les abelles i el món que les envolta. Podreu 
veure ruscs i abelles —és clar!—, i aprendre com 
fan la mel i com s’obtenen altres productes, 
com la gelea reial, el pròpolis i la cera, entre 
d’altres. Per descomptat, ambé en podreu tas-
tar i comprar-los a la botiga del centre, presidi-
da per una font espectacular. 

BENVINGUTS
A PAGÈS!

BENVINGUTS
A PAGÈS!

Mas Marcè - Ecolàctics Peralada
 Ribera, 5. Siurana d’Empordà (Alt Empordà) 

 674 07 66 91 
 www.masmarce.com

Mel Muria
 Av. de Catalunya, 23. El Perelló (Baix Ebre) 

 977 49 00 34 
 www.melmuria.com

BENVINGUTS A PAGÈS

 

 

    115114     

PIONERS DE L’EXPLOTACIÓ  
RAMADERA ECOLÒGICA

A!mb el pas dels anys, les explotaci-
ons ramaderes tradicionals del Pi-
rineu, basades, en molts casos, en 
la transhumància, s’han anat per-
dent amb la introducció de noves 
maneres de criar els ramats. No és 

el cas de Brunec, l’explotació que Ramon Font i As-
sumpta Codinachs tenen a Pobellà, a la vall Fosca, des 
de fa gairebé tres dècades. Des del primer moment, van 
apostar per la cria ecològica de les vaques i aprofiten 

les pastures de l’entorn, en un paisatge bucòlic d’alta 
muntanya, per alimentar-les. Si els visiteu, us explica-
ran com crien les vaques i com funciona el cicle tancat 
de l’explotació, és a dir, l’engreix de les mares, els toros 
i les cries, incloent-hi les línies de comercialització, a la 
carnisseria o a l’obrador de l’explotació. A més, després 
d’un passeig per les pastures de muntanya, arribarà el 
moment de recuperar forces amb un tast dels produc-
tes, a peu dret, bevent aigua del càntir, com han fet els 
pagesos tota la vida. 

BENVINGUTS
A PAGÈS!

Ell és de Pobellà i ella, de Vic. Tots dos són ramaders i, des de la vall Fosca, van esdevenir, ja fa 28 anys, pioners 
de la cria ecològica de vaques. Els animals són tots de la raça Bruna del Pirineu, autòctona del país, i obren 
les portes de casa seva perquè tothom aprengui la millor manera de criar-los per obtenir-ne carn de qualitat.

BRUNEC  APROFITA  
LES  PASTURES    
DE  L’ENTORN    
PER  CRIAR  
I  ALIMENTAR    
EL  RAMAT  DE    
VAQUES  BRUNES

Brunec, vedella ecològica
 Casa Mastrepera, s/n. Pobellà 

(Pallars Jussà)
 608 89 59 51

 www.vedellabrunec.com

PER V IURE 
UN DIA DE CAMP!

Per participar en les activitats 
de les 600 explotacions agràries, 

restaurants i allotjaments  
que formen part de Benvinguts  

a Pagès, només heu de seguir  
aquests passos. És ben fàcil!

Entre a: www.benvingutsapages.cat. 
Hi trobareu actualitzades les fitxes de totes 
les explotacions, restaurants i allotjaments 

que podeu visitar. 

Trieu quines us interessen més! El web 
les endreça per territori i pels productes 

que elaboren, així que us serà fàcil localitzar 
les que us fan més peça.

Podreu visitar les cases de pagès participants 
el dissabte 18 de juny, de deu del matí a set 
del vespre, i el diumenge 19 de juny, de deu 

del matí a tres de la tarda.

L’entrada a aquestes explotacions és gratuïta 
i no cal fer reserva prèvia (tot i que és 

recomanable en cas que sigueu un grup 
nombrós). Les podeu visitar en família, 

en parella, amb un grup d’amics…

Algunes explotacions també s’obriran 
el divendres 17 i la tarda del diumenge 19. 
Si us convé, consulteu al web quines són. 
Però en aquest cas sí que haureu de fer 
reserva prèvia, trucant-hi directament.

Les visites duraran una mitja hora, en funció 
de les activitats que proposa cada explotació.

La majoria de cases, després de la visita, 
oferiran un petit tast amb els productes 

que elaboren. A més, tindran una zona de 
venda per si voleu comprar els seus productes 

directament en origen.

Ja sabeu on anireu? Només queda que trieu 
el mitjà de transport i us poseu en marxa. 

Benvinguts a pagès! 
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Article publicat a la revista Cuina: 

!" ///#cuina   cuina ///#!!

text redacció /// foto enrique marco

!"#$%#&'()
*+,*&-).

El cap de setmana del 18 i el 19 de juny, centenars 
d’explotacions agroalimentàries  ens obriran les portes 
per descobrir-nos l’origen del que mengem i conèixer 
de prop les persones que hi treballen. Aquesta iniciativa 
s’emmarca dins del programa de Catalunya Regió 
Europea de la Gastronomia 2016. Us expliquem com hi 
podeu participar mitjançant l’exemple de tres granges. 

!"#$%#&'()
*+,*&-).

 

34 /// cuina   cuina /// 35

ECOLÒGICS
Els formatges de 
Mas Marcè, com 
aquests que sosté 
Manel Marcè,  
són de llet 
d’ovella ripollesa  
i ecològics.

L’OVELLA  DE  RAÇA  
RIPOLLESA  ÉS  
AUTÒCTONA    
DEL  PAÍS  i,  AQUÍ,  
S’ALIMENTA    
DE  PASTURES  
ECOLÒGIQUES.

APRENDREU  
PER  QUÈ  FAN  
SERVIR  FUM    
QUAN  HAN  
DE  RECOLLIR    
LA  MEL.

OVELLES, 
FORMATGE 
i MATÓ

EL CICLE   
DE LES ABELLES

Des de fa sis generacions, les ovelles de Mas 
Marcè pasturen els camps. En aquesta explo-
tació s’elaboren làctics ecològics com el recuit 
de drap i quatre varietats de formatge.

Aprendre que, més enllà de fer mel, la feina de les abelles és 
molt important per a qualsevol ecosistema és una de les coses 
que descobrireu si feu la visita a Mel Muria.

A!Siurana d’Empordà, fa més 
de cent anys que la família 
de Manel Marcè cria ove-
lles de raça ripollesa. A 
més de la carn, fan iogurts 
i recuits de llet d’ovella, i 

organitzen tallers per a famílies i escoles on es 
mostra tot el cicle de la llana, des de l’esquila-

-
periència a rebre visitants de totes les edats i 

descobrirà la feina dels ramaders i els format-
gers, ja que tindreu l’oportunitat de veure el 

formatge, la llet, el iogurt, el recuit de llet 

Els punts més destacats de la visita seran 
l’obrador, la munyidora i el corral, on segur 
que els més petits de casa s’ho passaran 
d’allò més bé veient alguns dels més de 900 

tants de junts! Per acabar la visita, Mas Marcè 
oferirà un tastet de cinc formatges, recuit i 
iogurt que, si voleu, també podreu adquirir a 

-
cia quan torneu a casa.

P!ot ser que, a vosaltres o als 

jornada amb una visita a Mel 

que aquests insectes tenen un 
cicle vital d’allò més interessant. La família 
Muria fa més de cent anys que fa mel i produc-
tes apícoles i, a més, des del 2011, té un cen-

Podreu veure ruscs i abelles —és clar!—, i 
aprendre com fan la mel i com s’obtenen al-
tres productes, com la gelea reial, el pròpolis i 
la cera, entre d’altres. Per descomptat, ambé 
en podreu tastar i comprar-los a la botiga del 
centre, presidida per una font espectacular.

BENVINGUTS
A PAGÈS!

BENVINGUTS
A PAGÈS!

Mas Marcè - Ecolàctics Peralada
Ribera, 5. Siurana d’Empordà (Alt Empordà).  
Tel. 674 07 66 91.
www.masmarce.com.

   INFO +++

Mel Muria
Av. de Catalunya, 23. El Perelló (Baix Ebre).  
Tel. 977 49 00 34.
www.melmuria.com.

   INFO +++
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36 /// cuina   cuina /// 37

PIONERS DE L’EXPLOTACIÓ  
RAMADERA ECOLÒGICA

A! -
ons ramaderes tradicionals del Pi-
rineu, basades, en molts casos, en 
la transhumància, s’han anat per-

-

van apostar per la cria ecològica de les vaques i apro-

d’alta muntanya, per alimentar-les. Si els visiteu, us 

els toros i les cries, incloent-hi les línies de comercialit-

més, després d’un passeig per les pastures de munta-
nya, arribarà el moment de recuperar forces amb un 
tast dels productes, a peu dret, bevent aigua del càn-
tir, com han fet els pagesos tota la vida. 

BENVINGUTS
A PAGÈS!

Ell és de Pobellà i ella de Vic. Tots dos són ramaders i, des de la Vall Fosca, es van convertir, ja fa 28 anys, en  
pioners de la cria ecològica de vaques. Els animals són tots de la raça Bruna del Pirineu, autòctona del país, i  
obren les portes de casa seva perquè tothom aprengui la millor manera de criar-los per obtenir-ne carn de qualitat.

BRUNEC  APROFITA  
LES  PASTURES    
DE  L’ENTORN    
PER  CRIAR  i  
ALIMENTAR    
EL  RAMAT  DE    
VAQUES  BRUNES.

Brunec, vedella ecològica
Casa Mastrepera, s/n. Pobellà. 
(Pallars Jussà). 
Tel. 608 89 59 51. 
www.vedellabrunec.com.

   INFO +++

PER V IURE 
UN DIA DE CAMP!

Per participar en les activitats 
de les 600 explotacions agràries, 

restaurants i allotjaments  
que formen part de Benvinguts  

a Pagès, només heu de seguir  
aquests passos. És ben fàcil!

Connecteu-vos al web www.benvingutsa-
pages.cat. -
xes de totes les explotacions, restaurants i 
allotjaments que podeu visitar. 

Trieu quines us interessen més! El web les 
endreça per territori i pels productes que 
elaboren, així que us serà fàcil localitzar les 
que us fan més peça.

Podreu visitar les cases de pagès partici-
pants el dissabte 18 de juny, de deu del matí 
a set del vespre, i el diumenge 19 de juny, de 
deu del matí a tres de la tarda.

L’entrada a aquestes explotacions és gratuï-
ta i no cal fer reserva prèvia (tot i que és re-
comanable en cas que sigueu un grup nom-
brós). Les podeu visitar en família, en parella, 
amb un grup d’amics…

Algunes explotacions també s’obriran el di-
vendres 17 i la tarda del diumenge 19. Si us 
convé, consulteu al web quines són. Però en 
aquest cas sí que haureu de fer reserva prè-
via, trucant-hi directament.

Les visites duraran una mitja hora, en funció 
de les activitats que proposa cada explotació.

La majoria de cases, després de la visita, 
oferiran un petit tast amb els productes que 
elaboren. A més, tindran una zona de venda 
per si voleu comprar els seus productes di-
rectament en origen.

Ja sabeu on anireu? Només queda que trieu 
el mitjà de transport i us poseu en marxa. 
Benvinguts a pagès!

 
 

Com a complement en la difusió de la campanya, es va insertar a pàgina 

sencera de les revistes Cuina (número 189, juny 2016) i Descobrir (número 

220, juny 2016) l'anunci promocional de "Benvinguts a pagès" 
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Com a complement a l'estratègia de comunicació i promoció, la revista 

setmanal Time Out va donar recolzament a l'Any de la Gastronomia i 

l'Enoturisme, publicant a la seva capçalera impresa (17-23/06)   
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Altres accions realitzades per Time Out durant l'any 2016 per difondre els 

continguts del Creg'16: 

 

• Inserció a pàgina sencera de l'anunci promocional de "Benvinguts a   

Pagès" (setmana 2-8 de juny de 2016) 
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• Difusió a la home del web de Benvinguts a Pagès i difusió a les xarxes 

socials de la campanya Benvinguts a Pagès i el    concurs del Plat Favorit 

dels Catalans. 
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A banda dels reportatges de difusió de "Benvinguts a pagès" a les 

capçaleres de Cuina, Descobrir Catalunya i Time Out, la revista 

Experiències Descobrir (número 5, tardor-hivern 2016) va fer difusió del 

Creg'16 a través de les seves propostes. 

 

                
128 | EXPERIÈNCIES DESCOBRIR

EXPERIÈNCIES DESCOBRIR ÀMBITS GASTRONOMIA

108 | L’AUTÈNTIC CALÇOT DE VALLS

L’ORIGEN DE LA 
CALÇOTADA
Ara que Catalunya ha merescut el 
distintiu de Regió Europea de la Gas-
tronomia 2016, convé parlar d’un dels 
nostres productes més reconeguts. 
Fet i fet, la calçotada ha esdevingut 
una cita ineludible en qualsevol agenda 
en els darrers mesos d’hivern o quan 
comença la primavera. Però el que pos- 
siblement no heu fet ha estat visitar 
prèviament el camp on creixen els cal- 
çots que acabaran dins la vostra panxa.

Conreu ecològic
El que us proposen a Nulles, un poblet 
de l’Alt Camp, comarca epicentre de la 
cultura calçotaire, és visitar un camp 
que forma part d’un mas rural tradicio- 
nal on asseguren que s’hi cultiva l’au-

tèntic calçot de Valls. Durant la visita  
us explicaran el sistema ecològic de 
conreu que fan servir per cultivar-lo.

Però no només volen que us limiteu 
als calçots, sinó que també us animen 
a combinar-ho amb una passejada de 
bon matí entre vinyes i una visita guia-
da a la catedral del vi, que és com ano-
menen el Celler Cooperatiu de Nulles 
i que està catalogat com a bé cultural 
d’interès nacional. La visita acabarà 
amb un tast de vins.

Finalment arriba l’hora de dinar i de 
col·locar-vos el gran pitet característic 
que no pot faltar a cap calçotada. 

Adernats
 Estació s/n. Nulles 

 977 60 26 22 |  www.adernats.cat

com  es  fa  un  calçot?
per  poder  tenir  un  calçot  cal  tot  un  any  
de  conreu:a  la  darreria  d’any  se  sembra  
la  llavor  d’on  ha  de  créixer  el  bulb     

en  un  planter.

a  la  primavera  es  trasplanten     
les  cebetes  i  quan  arriba  l’estiu  

s’arrenca  el  bulb.

a  l’inici  de  la  tardor  es  planten     
les  cebes  que  s’han  arrencat     

i  guardat.

a  partir  del  novembre  ja  es  poden  
començar  a  collir  els  calçots  que  hàgim  
plantat  més  d’hora.  fins  a  l’abril     

se’n  poden  collir.

a  mesura  que  els  brots  de  ceba     
van  creixent,  s’han  d’anar  calçant,  
que  significa  que  s’han  d’anar  cobrint  
amb  terra  perquè  quedin  blancs.
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1.3. Microsite específic de difusió a Cuina.cat  
Una de les grans accions de difusió de l'Any de la Gastronomia i l'Enoturisme 

per part de les comunitats Cuina i Descobrir va ser el disseny i realització d'un 

microsite específic de promoció on de forma constant i periòdica van abocar-

se continguts amens, atractius i visuals. 
A partir del mes de juny i fins al desembre del 2016, aquest microsite, sota 
la capçalera de Cuina.cat i associat també a la marca Descobrir 
Catalunya va incloure els següents continguts:  

• Notícies relacionades amb lʼAny de la Gastronomia i l'Enoturisme. 

• Agenda d'actes i esdeveniments programats pels diversos 

participants en la campanya. 

• Rutes i Experiències: A partir de la base de dades de rutes 

existent a Descobrir.cat, van associar-se activitats per fer al voltant 

dels diversos esdeveniments gastronòmics i enoturístics. 

• Concurs: el microsite va allotjar també el concurs per escollir el 

millor plat de la cuina catalana (veure punt 2.1) 
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1.4. Difusió digital a les nostres comunitats  
 
Al voltant de les nostres comunitats (@cuina, @descobrir i, puntualment, 

@sapiens) i entre els mesos de juny i desembre del 2016 , vam donar el 

màxim resò a aquest esdeveniment mitjançant les xarxes de Facebook, 

Twitter i Instagram, a més de donar suport a l'agenda d'activitats del Creg'16 

mitjançant l'enviament periòdic de newsletters i la inclusió de banners als 

nostres webs. 

 

 
 

 
 
 
 



                                                                                    
 
 

Memòria Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 - Sàpiens Publicacions 25 
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2. Esdeveniments de difusió 
 
Al voltant de les comunitats Cuina, Descobrir i Experiències Descobrir, 

(revista impresa, web i xarxes socials) es va organitzar un seguit d'activitats i 

esdeveniments amb l'objectiu de donar difusió al Creg'16. 

 
2.1. Concurs "El plat favorit dels catalans", tot un èxit 
La gran acollida i l'èxit de participació del concurs "El plat favorit dels 

catalans" va ser una de les sorpreses més remarcables dins del seguit 

d'accions desenvolupades per Sàpiens Publicacions.    

 

Aprofitant l'extensa comunitat de subscriptors, lectors i seguidors de les 

revistes Cuina, Descobrir i Time Out es va organitzar un concurs amb la 

cuina, el producte i el territori català, com a eixos vertebradors. 

 

La convocatòria va aconseguir apropar la proposta de l'Any de la 

Gastronomia i l'Enoturisme al gran públic, d'una forma divertida, amable i 

amena. 

 

El 'Corpus culinari català' —el receptari de cuina catalana més extens que 

s'ha publicat mai— recull fins a 1.136 plats tradicionals del nostre país. No 

sabem si cada català en té un de favorit, però estem convençuts que n'hi ha 

alguns que triomfen molt més que altres. I, de tots aquests, a la revista 

CUINA ens vam preguntar quin és el número u.  

 

Per això, el 15 de setembre de 2016 es va engegar el concurs "El Plat 

Favorit dels Catalans", en què tothom va poder votar per quin plat es deleix 

més. Aquesta acció es va fer en el marc de Catalunya Regió Europea de la 

Gastronomia 2016, el títol concedit al nostre país en reconeixement de la 

importància de la nostra cuina i els nostres productors agroalimentaris. 
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La tria del plat favorit es va fer entre 20 finalistes. Aquest va ser el resultant 

del treball d'un comitè d'experts que ha tingut la difícil tasca de definir quins 

plats són els que representen amb més nitidesa les parts més importants del 

territori, la tradició culinària i la singularitat del nostre receptari.  

 

El comitè va estar format per la xef Carme Ruscalleda, el director de la 

Fundació Alícia, Toni Massanés, el codirector de Fòrum Gastronòmic, Pep 
Palau, i el director de la revista CUINA, Josep Sucarrats. 

 

Així doncs, els 20 plats que es van poder votar a la primera fase són (per 

ordre alfabètic): arròs a la cassola, botifarra amb mongetes, calçotada, 

canelons, cargols a la llauna, coca de recapte, crema de Sant Josep, 

empedrat, escalivada, escudella i carn dʼolla, espinacs a la catalana, 

esqueixada de bacallà, fideus a la cassola, fricandó amb bolets, 

mandonguilles amb sípia i pèsols, pa amb tomàquet, pollastre amb 

escamarlans, suquet de peix, trinxat de patata i col i xató. 

 

Un concurs per fases 

El concurs va tenir diverses etapes. La primera és la que va arrencar  

el dijous 15 de setembre i que es va allargar durant dues setmanes. Durant 

aquest període, al web http://somgastronomia.cuina.cat es va mostrar la 

galeria d'imatges dels 20 plats finalistes. Es van poder consultar una per una i 

votar en una modalitat de votació extreta de les aplicacions de cites més 

exitoses de la xarxa: mʼagrada o no mʼagrada. Al cap de dues setmanes, 

s'eliminaren els 12 plats menys votats i els vuit restants van passar a les 

eliminatòries de quarts de final. 

A partir d'aquí, "El Plat Favorit dels Catalans" va entrar en la dinàmica d'un 

campionat de futbol. Els participants van continuar votant per defensar les 

receptes que van passar el filtre, però les que perdien es van anar eliminant 

setmana rere setmana.  
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A la tercera setmana (quarts de final) se n'eliminaran quatre, a la quarta, dos i 

la cinquena va ser la de la final entre els dos plats que havien aconseguit 

superar més etapes. El resultat definitiu, la victòria de lʼEscudella i carn dʼolla, 

es va revelar el 24 d'octubre en el Fòrum Gastronòmic de Barcelona.  

 

Premis per a tots els participants 

Els usuaris que van participar en l'elecció de El Plat Favorit dels Catalans van 

tenir l'opció de guanyar algun dels centenars de premis que se sortejaran 

cada setmana: àpats en restaurants de primer nivell, visites d'interès 

gastroturístic, escapades de cap de setmana, productes agroalimentaris i 

moltíssims premis més per agrair la participació de tothom en l'objectiu titànic 

de descobrir quin és el nostre plat favorit. 

 

Presentem una cronologia visual de l'esdeveniment: 

 

- El llançament del concurs es va publicar al número 192 (setembre 2016) de 

la revista Cuina, amb una doble pàgina explicant-ne la mecànica (Veure 

pàgina següent):  
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- El concurs es va allotjar al microsite específic del Creg'16 sota la capçalera 

de Cuina.cat (http://somgastronomia.cuina.cat): 
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- En el transcurs d'un acte celebrat dins del programa d'activitats 

organitzades al Fòrum Gastronòmic a Barcelona (del 23 al 26 d'octubre de 

2016), la xef Carme Ruscalleda va desvetllar el plat guanyador (l'escudella i 

la carn d'olla) amb la presència dels membres del comitè d'experts.  
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- Per celebrar l'èxit de la iniciativa, periodistes, bloguers i instagrammers van  

assistir a la festa de cloenda del concurs a l'Antiga Fàbrica Damm (24 

d'octubre de 2016).  

Durant l'acte es va poder tastar el plat guanyador i sis productors 

agroalimentaris del país van oferir els seus productes, i els assistents van 

penjar les fotografies de la festa a les xarxes socials amb les etiquetes 

#platfavorit #somgastronomia i #antigafàbrica. 
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El concurs en xifres  
 

• 120.000 vots  

• 394.000 pàgines vistes 

• 228 continguts publicats sobre gastronomia i receptes  

• 116.500 persones dʼabast del vídeo del Plat Favorit amb la 

presència de Ferran Adrià, Joan Roca, Carme Ruscalleda i altres 

cuiners de primera línia. 

 

 
 

• 120 missatges de Twitter  

• 80 posts de Facebook  

• 1,5 milions dʼimpressions i 10.000 interaccions a 

Facebook  

• 290.000 impressions orgàniques i 1.300 

mencions a Twitter 
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B. IMPACTES A ALTRES MITJANS 
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1. Impactes a televisió 
 

TV3 
Programa El Divendres (21/10/2016) / Aparició del director de la revista 

Cuina, Josep Sucarrats, i del director del grup Sàpiens, Jordi Creus.  
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/divendres/divendres-

25102016/video/5627708/ 

 
 

 
 

TN. L'escudella i carn d'olla, el plat favorit dels catalans (entre els més 

visitats del web) 
http://www.ccma.cat/324/lescudella-i-carn-dolla-el-plat-favorit-dels-

catalans/noticia/2755350/ 
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2. Impactes a ràdio 

RAC1 
El Món a Rac1 (25/10 de 8 a 9 AM). 
http://www.rac1.cat/audioteca/embed/c6496f31-c927-42b6-bf58-

b635332bee39 

 
La competència (25/10). 
http://www.rac1.cat/audioteca/embed/ef351fd4-750a-4bbf-8d1a-

b959918c9b1a 

 

CATALUNYA RÀDIO 
Programa Estat de Gràcia (aparició 6 setmanes durant el concurs els 

dies 16/9, 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10) 

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/estat-de-gracia/estat-de-gracia-de-16-

a-17-h-24102016/audio/937631/ 

 

El matí de Catalunya Ràdio, de 06 a 07 h - 24/10/2016 

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/el-mati-de-

catalunya-radio-de-06-a-07-h-24102016/audio/937432/ 

 

COPE 
Programa La Tarda (25/10/2016) 

http://www.cope.es/player/nombre=entre-lescudella-i-el-pa-amb-tomaquet-els-

catalans-escullen-lescudella-en-parlem-amb-josep-sucarrats-director-de-la-

revista-cuina&id=2016102519270002&activo=10 
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3. Impactes a webs dʼinformació 

 

LA VANGUARDIA 
“La escudella, el plato favorito de los catalanes” 
A muy pocos votos de distancia del ʻpa amb tomàquetʼ, el plato más votado 

se ha anunciado en el Fòrum 

http://www.lavanguardia.com/comer/al-

dia/20161024/411271729696/escudella-plato-favorito-catalanes-forum-

gastronomic.html 

 

¿Por qué los catalanes prefieren la escudella al ʻpa amb tomàquetʼ? 

Estas son las opiniones recogidas en el Fòrum Gastronòmic 

http://www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20161025/411284703194/razones-

catalanes-prefieren-escudella.html 

 

NACIÓ DIGITAL 
L'escudella i carn d'olla, el plat favorit dels catalans 
La recepta guanya el concurs organitzat pel grup editorial Sàpiens i la revista 

Cuina, en què hi han participat unes 120.000 persones 

http://www.naciodigital.cat/noticia/118414/escudella/carn/olla/plat/favorit/dels/

catalans 

 

El concurs «El plat favorit dels catalans» dóna a conèixer els vuit 
finalistes 

L'arròs a la cassola, la calçotada, els canelons, la coca de recapte, 

l'escalivada, l'escudella i carn d'olla, el fricandó amb bolets i el pa amb 

tomàquet són els escollits. Tot aquell qui vulgui pot votar a través del web 

somgastronomia.cuina.cat 
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http://www.naciodigital.cat/noticia/116959/concurs/plat/favorit/dels/catalans/do

na/coneixer/vuit/finalistes 

 

LAINFORMACIÓN.COM 
El 'cocido catalán' le gana al 'pan con tomate' como plato preferido en 

Cataluña 
24/10/2016 - 22:25 
La escudella resultó ganador como plato favorito de los catalanes por encima 

del ʻpa amb tomàquetʼ en el Forum. 

Paco Pérez ha sido uno de los protagonistas del día en el Fórum 

Gastronómico de Barcelona. Y desveló a lainformacion.com sus secretos 

para comer sano. 

http://www.lainformacion.com/estilo-de-vida-y-tiempo-libre/gastronomia-

restaurantes-y-cocina/escudella-pan-con-tomate-preferido-

catalanes_0_965605058.html 

 

AGENCIA EFE: REPRODUÏT A ELDIARIO.ES, 

ELCONFIDENCIAL.ES. ELDIA.ES, ENTRE DʼALTRES 

La escudella de Roca se impone al pan con tomate de Adrià como plato 

catalán 
Barcelona, 24 oct (EFE).- Cuando dijeron a una veintena de cocineros 

catalanes que escogieran el plato que consideran más representativo de la 

comunidad, Joan Roca se decantó por la escudella y Ferran Adrià por el pa 

amb tomaquet y una votación popular ha escogido ese cocido como plato 

favorito de los catalanes. 

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-10-24/la-escudella-

de-roca-se-impone-al-pan-con-tomate-de-adria-como-plato-catalan_1046734/ 

 

DIARI DE GIRONA 
L'escudella i carn d'olla, 'plat favorit dels catalans' 
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L'elecció d'aquest plat, proposat per Joan Roca, ha disputat la final amb el pa 

amb tomàquet, proposat per Ferran Adrià 

 

Uns 120.000 catalans que han participat en l'elecció del 'plat favorit dels 

catalans' han elegit finalment l'escudella i la carn d'olla com el millor plat per 

representar la cuina catalana. L'elecció d'aquest plat, proposat pel 

restaurador Joan Roca, ha disputat la final amb el pa amb tomàquet, que 

havia proposat Ferran Adrià. L'elecció, organitzada pel grup editorial 'Sàpiens' 

i la revista 'Cuina', va partir de la base representativa de 20 plats que en els 

últims mesos s'han sotmès a la selecció dels participants. La cuinera Carme 

Ruscalleda, del restaurant Sant Pau, ha destacat la ''complexitat'' del plat 

nadalenc elegit que ''ens fa una foto dels catalans de gent que no té mandra 

de posar l'olla al foc''. 

http://www.diaridegirona.cat/cultura/2016/10/24/lescudella-i-carn-dolla-

plat/810982.html 

 

TIME OUT 
L'escudella i carn d'olla, el plat favorit dels catalans 

Amb només 62 vots més que el pa amb tomàquet, l'altre finalista, l'escudella 

s'ha imposat com el#platfavorit dels catalans, una votació organitzada per la 

revista CUINA amb la col·laboració de Catalunya Regió Europea de la 

Gastronomia (CREG) i el patrocini dʼEstrella Damm. Més de 120.000 

persones han participat en aquesta iniciativa que va començar el 15 de 

setembre i que s'ha convertit durant cinc setmanes en la Champions de la 

gastronomia catalana.   

http://www.timeout.cat/barcelona/ca/blog/lescudella-i-carn-dolla-el-plat-favorit-

dels-catalans-102416 
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ARA.CAT 
L'escudella derrota el pa amb tomàquet com a 'plat favorit dels catalans' 
Carme Ruscalleda destaca la ''complexitat'' d'aquest plat nadalenc avalat pel 

restaurador Joan Roca 

ACN L'Hospitalet de Llobregat ACTUALITZADA EL 24/10/2016 16:00. Uns 

120.000 catalans que han participat en l'elecció del plat favorit dels catalans 

han triat finalment l'escudella i la carn d'olla com a millor plat per representar 

la cuina catalana. L'elecció d'aquest plat, proposat pel restaurador Joan Roca, 

ha disputat la final amb el pa amb tomàquet, que havia proposat Ferran Adrià. 

http://www.ara.cat/estils_i_gent/Lescudella-derrota-tomaquet-favorit-

catalans_0_1675032560.html 

 

 

EL PUNT AVUI 
L'escudella triomfa 

El concurs de la revista ʻCuina' revela que l'escudella i carn d'olla és el plat 

preferit dels catalans 

El pa amb tomàquet queda en segona posició, amb tan sols 62 vots de 

diferència 

“Estic entusiasmada, és una menja laboriosa, completa i molt nostra” 

Catalunya elabora un full de ruta per dissenyar “una política alimentària 

integral” 

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1015928-l-escudella-

triomfa.html 
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GASTRONOMIAYCIA.COM 
LʼEscudella i carn dʼolla es el plato favorito de los catalanes 
El Fòrum Gastronòmic de Barcelona ha sido el escenario en el que se ha 

dado a conocer la resolución de un concurso que buscaba respuesta a cuál 

es el plato favorito de los catalanes. De entre los veinte candidatos, quedaron 

dos platos defendidos por Ferrán Adrià y Joan Roca, el ʻpa amb tomàquetʼ y 

ʻlʼescudella i carn dʼollaʼ respectivamente. Por sólo 62 votos, la Escudella i 

carn dʼolla se ha reconocido como el plato favorito de los catalanes. 

http://gastronomiaycia.republica.com/2016/10/24/lescudella-i-carn-dolla-es-el-

plato-favorito-de-los-catalanes/ 
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4. Impactes en premsa 
 

LA VANGUARDIA 

(25/10)
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LA RAZÓN (25/10) 

CATALUÑA

Carlos SALA- Barcelona

Cuando la música entra por los 
ojos, son los ojos los que bailan, 
son los ojos los que cantan, son los 
ojos los que se emocionan, y esta 
sinestesia es en sí fascinante. El 
Festival Internacional Befeeter 
In-Edit de documentales musica-
les llega a una nueva edición 
confi rmada como una plataforma 
de transmisión de fascinantes 
historias humanas. Lejos queda el 
tiempo en que sólo se miraban 
documentales musicales si eras 
muy fanático del grupo. Ahora son 
fi lmes en sí mismos con una gran 
carga de profundidad emocional 
en el que la música sirve simple-
mente como amplifi cador. 

Este jueves arranca una nueva 
edición en los Cines Aribau que se 
alargará hasta el próximo 5 de 
noviembre con una cuarentena 
de fi lmes. El estreno estará ocupa-
do por «Omega», el documental 
que recoge los secretos de la cola-
boración entre Enrique Morente, 
Lagartija Nick, los textos de Leo-
nard Cohen y la poesía de Federi-
co García Lorca, que celebra su 20 
aniversario. 

Entre las películas más espera-
das está «Keith Richards: The 
origen of the spicies», de Julian 
Temple, en que se explica la com-

diversa y globalizada de su histo-
ria, desde «The man from Mowax», 
donde se intenta explicar la deriva 
creativa de James Lavelle a «Yall-
ah! Underground», sobre la músi-
ca post primavera árabe» o «Mali 
blues», exploración de la música 
del desierto africano.

Por supuesto, los grandes ico-
nos de la música estarán repre-
sentados como «Eat that question: 

Efe

1. Keith Richards visto por Julian Temple será 
una de las estrellas del festival. 2. «The man 
from Mowax» indagará en James Lavelle. 3. El 
punk también tendrá su protagonismo.

FRANK ZAPPA, BLUR, 
THE STOOGES, KEITH 
RICHARDS Y EL PUNK 
SERÁN LOS GRANDES 
NOMBRES DEL CICLO

El Festival In-Edit de 
documental musical 
arranca este jueves 
con el estreno de 
«Omega» y una 
cuarentena de fi lmes

Historias humanas, 
historias de música

pleja historia detrás de la vida y 
opiniones del guitarrista de los 
Rolling Stones.  Otro de los docu-
mentales imprescindibles será «iI 
called him Morgan», en el que se 
rastrea la vida y el asesinato del 
genial trompetista de jazz Lee 
Morgan y que se puede ver como 
un trepidante «thriller».

Jazz, rock, clásica, músicas del 
mundo, esta edición es la más 

Frank Zappa in his own words», 
dedicado al iconoclasta Zappa o 
«Gimme Danger», la visión peri-
férica de Jim Jaramush de Iggy Pop 
y sus Stooges.

El punk también tendrá su es-
pacio, en el 40 aniversario de su 
inicio y en cuanto al producto 
nacional veremos documentales 
sobre Parálisis Permanente o Es-
plendor Geométrico.

rona), justifi có su elección en que, 
si bien hay muchas versiones re-
gionales del cocido, la escudella y 
carn d’olla es «compleja  y com-
pletamente identitaria de nuestra 
cocina».

Por su parte, Ferran Adrià apos-
tó en cambio por el pa amb toma-
quet (pan con tomate) porque «es 
el mejor plato que podemos ex-
portar». Tras cinco semanas de 
votaciones en internet, la escude-
lla resultó ayer escogida ofi cial-

mente como el plato favorito de 
los catalanes, «por un estrecho 
margen de los 12.000 votos emiti-
dos», recordó ayer Carme Rusca-
lleda, chef con siete estrellas Mi-
chelin que se encargó de hacer 
ofi cial el veredicto dentro del 
Fórum Gastronómico que se in-
auguró el domingo.

Otros platos de la cocina cata-
lana como el fricandó, los caraco-
les a la llauna o las espinacas a la 
catalana fueron apadrinados por 
cocineros como Carles Gaig, Al-
bert Raurich, pero lejos de los fi -
nalistas.

L. R.  - Barcelona

Cuando dijeron a una veintena de 
cocineros catalanes que escogie-
ran el plato que consideran más 
representativo de la comunidad, 
Joan Roca se decantó por la escu-
della y Ferran Adrià por el pa amb 
tomaquet y una votación popular 
ha escogido ese cocido como 
plato favorito de los catalanes. 
Joan Roca (El Celler de Can Roca, 
con tres estrellas Michelin en Gi-

La escudella gana al pan con tomate como mejor plato catalán 
Efe

LA MEZCLA ENTRE lo dulce y salado fue la estrella de la jornada del Fórum

6 Martes. 25 de octubre de 2016  •  LA RAZÓN
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5. Altres impactes 

Restaurant Caelis (una estrella Michelin) anuncia el 

Menú basat en El Plat favorit de Catalunya 
 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

CLIPPING  
Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 

Maig-Juliol 2016 

 
Isabel Acevedo & Carme Gasull 



 

RECOPILACIÓ D’IMPACTES A PREMSA (ONLINE, PAPER), I ESPAIS 
AUDIOVISUALS DE CATALUNYA REGIÓ EUROPEA DE LA GASTRONOMIA 

 
Periode: Maig-Juliol 2016  

NOTA: No s’adjunta el clipping de Benvinguts a Pagès, entenent que els responsables del BaP el van 
enviar.  

PREMSA ONLINE 

 

MAIG  

• http://www.momentsgastronomics.cat/2016/04/28/catalunya-regio-europea-de-la-gastronomia-
2016-tot-un-any-dedicat-a-projectar-la-gastronomia-catalana-al-mon/ 

• http://www.revistagranhotel.com/cataluna-region-europea-de-la-gastronomia-presenta-en-
alimentaria-su-plan-de-acciones-2016/ 

• http://www.carmegasull.com/2016/05/catalunya-regio-europea-de-la-gastronomia-2016/ 
• http://www.horecalleida.es/adhereix-te-a-la-campanya-menu-som-gastronomia-dins-

catalunya-regio-europea-de-la-gastronomia-2016/ 
• http://www.elperiodico.com/es/noticias/gourmets/actividades-catalunya-region-europea-

gastronomia-5163026 
• http://www.descobrir.cat/ca/notices/2016/05/les-explotacions-agroalimentaries-fan-jornades-

de-portes-obertes-al-juny-3583.php 
• http://www.cuina.cat/ca/notices/2016/05/guanyador-del-xi-concurs-de-joves-cuiners-i-

cambrers-de-catalunya-4583.php 
• http://www.aguaita.cat/noticia/6410/vuit/restaurants/oferixen/menus/amb/producte/proximitat/

marc/jornades/degusta/terra/alta 
• http://www.ebredigital.cat/societat/882-menus-de-productes-de-proximitat-a-vuit-restaurant-

amb-les-jornades-degusta-terra-alta 
• http://marfanta.com/noticia/Vuit_restaurants_promocionaran_la_cuina_de_proximitat_amb_vin

s_i_olis_de_la_Terra_Alta/4874 
• http://www.ametllamar.cat/lacalartv/entrada/2016/5/9/el-turisme-de-la-cala-present-al-mercat-

descapades-que-organitza-lagencia-catalana-de-turisme 
• http://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/59657/jornada/formacio/gremi/uneix/gastronomia/t

urisme 
• http://www.larutadelcister.info/benvinguts-pages-la-conca-de-barbera-17-18-i-19-de-juny 
• http://www.lavanguardia.com/vida/20160507/401634992215/el-mercat-d-escapades-vol-que-

els-catalans-facin-mes-turisme-a-les-comarques.html 
• http://radiomoradebre.cat/wp/2016/05/24/tret-de-sortida-a-les-jornades-gastronomiques-

degusta-a-la-terra-alta/ 
• http://www.blanes.cat/docweb/2016-05-25-suquet 
• http://www.vilaweb.cat/noticies/el-llagosti-protagonitza-les-jornades-gastronomiques-dalcanar/ 
• http://rol-riberaonline.blogspot.com.es/2016/05/presentacio-de-degusta-terra-alta.html 
• http://gastropekes.com/benvinguts-a-pages-el-mundo-rural-catalan-abre-sus-puertas/ 
• http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/gourmets/catalunya-capital-5163026 



 

JUNY 

• http://www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20160613/402478466911/roca-brothers-
foundation-50-best-el-celler-de-can-roca.html 

• http://www.planetadunia.com/2016/06/benvinguts-pages-catalunya-region.html 
• http://www.platigot.com/2016/06/28/catalunya-region-europea-de-la-gastronomia-2016/ 
• http://www.concaturisme.cat/es/agenda/benvinguts-pages-en-la-conca-de-barbera-17-18-y-

19-de-junio 
• http://blogs.20minutos.es/la-gulateca/2016/06/16/un-fin-de-semana-para-descubrir-donde-y-

como-se-produce-lo-que-comes/ 
• http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7649662/06/16/Catalunya-Regio-Europea-

de-la-Gastronomia-2016-supera-las-600-entidades-adheridas.html 
• http://www.comunicatur.info/exit-de-la-proposta-turistica-rural-benvinguts-a-pages/ 
• http://www.luxurynews.es/lifestyle/gourmet/item/9052-catalu%C3%B1a-regi%C3%B3n-

europea-de-gastronom%C3%ADa-2016.html 
• http://espana.gastronomia.com/noticia/5953/medio-ano-de-cataluna-region-europea-de-la-

gastronomia 
• http://www.elmundo.es/cataluna/2016/06/21/5768e9df46163f027a8b456c.html 
• http://www.regio7.cat/bages/2016/06/02/pagesia-del-bages-obre-seves/364132.html 
• http://www.elperiodico.com/es/noticias/extra/nace-plat-festa-major-una-propuesta-

gastronomica-vilafranca-del-penedes-vilanova-geltru-5263800 
• http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7649662/06/16/Catalunya-Regio-Europea-

de-la-Gastronomia-2016-supera-las-600-entidades-adheridas.html 
• http://www.europapress.es/catalunya/noticia-agro-catalunya-regio-europea-gastronomia-

2016-supera-600-entidades-adheridas-20160620163903.html 
• http://www.alicia.cat/ca/noticies/la-primera-edicio-de-benvinguts-a-pages-supera-les-

expectatives-amb-mes-de-12-500-visitants/159 
• http://www.cuina.cat/ca/notices/2016/05/benvinguts-a-pages-4601.php 
• http://www.radioseu.cat/noticies/prop-duna-vintena-destabliments-de-lalt-urgell-se-sumen-a-
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