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L'IGCAT els desitja un molt bon any nou!
El  2014  va  ser  un  any  molt  emocionant  i

agitat  per  tot  l'equip  de  l'IGCAT.  No  obstant

però,  el  2015  promet  encara  més  moments

sorprenents  i  desafiants.  Per  això,  l'equip

sencer de  l'IGCAT els desitja  un molt  feliç  i

pròsper 2015. 

 

 

 

  Butlletí IGCAT  

     

Els participants a l’esdeveniment “L’Art de
la Gastronomia” debaten sobre
gastronomia i diversitat cultural
20 de novembre 2014

L’esdeveniment  “L’Art  de  la  Gastronomia”

celebrat del 17 al 19 de novembre a Sant Pol

de Mar (Barcelona), va reunir experts d’onze

països  diferents  per  debatre  la  creixent

convergència entre gastronomia, cultura, art i

turisme.
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Dues convencions mundials sobre turisme i
gastronomia aquest 2015

20 de desembre 2014

El  creixent  interès  per  les  relacions  entre

gastronomia i turisme està sent marcada pel

fort augment dels esdeveniments dedicats a

 

Un  dels  elements  clau  emergents  dels  debats  va  ser  la  necessitat  de mantenir  la  diversitat

cultural i gastronòmica. Ambdós amenaçats per la globalització i el creixement de la producció

industrial a gran escala. En particular, la diversitat gastronómica és crucial. Un estudi realitzat

pel Centre  Internacional d’Agricultura Tropical demostra que en  les últimes cinc dècades,  les

dietes gastronòmiques arreu del món han crescut d'una manera molt similar – en una mitjana

del  36%. Tanmateix,  també  ha  estat  demostrat  que  la  creixent  dependència  en  pocs  cultius

clau amenaça la seguretat alimentària i augmenta els problemes de salut.

Tal i com els participants a l’esdeveniment van acordar, el suport a la diversitat cultural, social

i econòmica pot ajudar a combatre la convergència de la dieta i mantenir una sèrie d'aliments i

recursos genètics per al  futur. Això és essencial per a  trobar noves maneres per alimentar  la

població global, una de  les prioritats clau  identificades per  l’IGCAT per al seu nou  llançament

del Programa Regió Gastronòmica Europeea.

L’esdeveniment, que va durar tres dies, va ser inaugurat per l’alcaldessa de Sant Pol de Mar a

la Fundació Coromines d’aquesta mateixa  localitat  i  va anar acompanyat d’un aperitiu  i  cava

patrocinat per Freixenet. Aquesta sessió va ser el punt de partida d’un  intens debat entre els

participants  de  diferents  ministeris,  autoritats  regionals  i  reconegudes  institucions  que  van

poder tastar diferents productes de Catalunya. 

L'esdeveniment  va  comptar  amb  la  presència  i  participació  de  diferents  speakers  clau  com

Caroline  Couret  de  Creative  Tourism  Network;  Miguel  Gallego,  de  la  Comissió  Europea  de

Turisme i Jordi Pascual, de l’associació Ciutats i Governs Locals. Els participants també van

gaudir d'una visita al Campus de l’Alimentació de Torribera, de la Universitat de Barcelona, una

instal·lació  impressionant dedicada a  l'estudi de  l'alimentació,  la salut  i  la nutrició. El director,

Sr. Màrius Rubiralta va  realitzar una visita guiada per  les  instal·lacions d'aquest campus  i va

explicar  els  seus  intents  per  a  desenvolupar  una nova dimensió  acadèmica per  a  l'estudi  de

l'alimentació i la gastronomia. Això inclou una col·laboració amb el prestigiós xef català Ferran

Adrià,  que  està  treballant  en  el  projecte  Bullipèdia    un  projecte  destinat  a  «organitzar  d'una

manera  clara,  ordenada  i  precisa  tot  el  coneixement  culinari".  Això  actuarà  com  un  recurs

creatiu pel desenvolupament de la gastronomia en el futur, i també s'incorporarà als programes

acadèmics de la Universitat.
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aquest  tema.  El  2015  hi  haurà  dues

convencions  mundials  relacionades  amb  el

turisme  i  la  gastronomia;  la  Cimera  i  Expo

Mundial  sobre  Alimentació  i  Viatge  que  es

durà  a  terme  a  principis  d'abril  a  Estoril,

Portugal,  seguida  pel  Fòrum  Mundial  de

Turisme  Gastronòmic  de  Sant  Sebastià,

Espanya a finals del mateix mes.

El primer esdeveniment és  l'últim d'una sèrie de conferències organitzades per  la World Food

Travel  Comission  des  de  2004.  La  segona  és  un  nou  esdeveniment  promogut  pel  Basque

Culinary Center  juntament  amb  la  regió  i  el  Consell  de  Turisme  del  País  Basc  i  la  ciutat  de

Sant  Sebastià,  que  serà  Capital  Europea  de  la  Cultura  el  2016.  Els  organitzadors  dels  dos

esdeveniments  es  van  reunir  a  Sant  Sebastià  el  desembre  per  parlar  de  futures

col·laboracions,  i  van  accedir  a  alternar  els  esdeveniments  bianuals  de  la  Cimera  i  Expo

Mundial sobre Alimentació i Viatges amb esdeveniments complementaris conduïts pel Basque

Culinary  Center.  El  Sr.  Greg  Richards  va  ser  convidat  com  a  President  de  l’IGCAT  per

esdevenir  membre  de  la  junta  assessora  del  Fòrum  Mundial  de  Turisme  Gastronòmic,  així

com  també  participarà  en  ambdós  esdeveniments  l'abril  de  2015  mitjançant  diferents  key

notes.

 

 

     

 

Seminari per a les ciutats candidates a
Capitals Europees de la Cultura
15 de desembre 2014

Les ciutats candidates a ser Capital Europea

de  la  Cultura  i  que  es  troben  en  diferents

etapes  de  la  candidatura  van  participar  en

una  reunió  amb  els  autors  dels

diferents  informes  sobre  Capitals  Europees

de  la  Cultura  (ECOC)  a  Barcelona  el  12  de

desembre de 2014. La reunió va comptar amb la participació de diferents ciutats candidates a

ser  Capital  Europea  de  la  Cultura  per  tal  d'explorar  reptes  així  com  també  les  possibles

col·laboracions; tot plegat conduït pels principals experts sobre el programa Capitals Europees

de la Cultura: Robert Palmer, Greg Richards i Diane Dodd.

El seminari d’aquest desembre – que esdevindrà un esdeveniment anual – l’IGCAT va oferir a

les ciutats candidates la oportunitat de conèixer les altres ciutats competint pel títol per forjar

lligams  importants.  Les  sessions  van  ser  organitzades  tan  com  a  sessions  formals  com
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La directora de l’IGCAT va participar en el
Consell Europeu del marc “Programa
d'Itineraris Culturals” el passat 9 de
desembre 2014

9 de desembre 2014

La  directora  de  l’IGCAT,  Diane  Dodd    va

participar en una reunió d'experts del Consell

Europeu sobre el “Programa Rutes Culturals”

el  passat  9  de  desembre  a  Luxemburg.  El

Programa de Rutes Culturals és recolzat tant

pel Consell Europeu com pel Gran Ducat de

Luxemburg,  i  busca  enfortir  Europa  mitjançant  la  preservació  dels  seus  punts  en  comú  i

celebrar  la  lliure circulació a  través d'espais culturals. Ho  fa mitjançant  la  concessió del  títol

d’Itineraris Culturals Europeus a les rutes culturals més notables de tot Europa.

'La  idea  de  permetre  als  europeus  redescobrir,  en  el  seu  temps  lliure,  una  pràctica  cultural

turística està esdevenint en un concepte transfronterer,  fins  i  tot d’àmbit continental, a través

de rutes que van influir en la història de les relacions culturals i que durant segles ha recolzat

intercanvis  i  barreges  a  Europa,  s'imposa  sobre  els  nostres  contemporanis  com  un  dels

"instruments  de  l'acció  cultural  i  la  lliure  circulació  d'idees  i  persones".  Pot  trobar  més

informació sobre el programa seguint aquest enllaç.

Aquesta és el quart exercici d'avaluació en el qual la Sra. Diane ha participat. Aquest any està

avaluant les Rutes del Patrimoni Jueu, gestionat per l'Associació Europea per la Preservació i

Promoció  de  la  Cultura  i  Patrimoni  Jueu  (AEPJ),  el  qual  preserva  i  promou  la  cultura  i  el

patrimoni jueu a Europa.

 

informals  per  oferir  la  oportunitat  de  compartir  coneixements  i  experiències  els  uns  amb  els

altres, i així desentranyar les àrees de preocupació i dificultat.

Les àrees que es van debatre van incloure elements importants del procés de licitació; canvis

en les directrius; els efectes que representa ser Capital Europea de la Cultura en tota la regió;

participació  de  socis  regionals;  assegurar  el  suport  polític;  la  gestió  dels  actors  polítics;  les

oportunitats disponibles a través de programes de la UE, ... Per a més informació visiti el web

de l’IGCAT
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Propera publicació sobre el
Desenvolupament de Públics i la
Participació de la Comunitat

4 de novembre 2014

L’IGCAT  està  treballant  en  una  propera

publicació  centrada  en  la  participació  de  la

ciutadania  i  en  les  pràctiques  per  al

desenvolupament  de  públics.  Ens  agradaria

identificar  les  institucions  culturals  d’arreu

del  món  que  treballen  per  fomentar  la

participació  dels  ciutadans  i  el  compromís  de  la  comunitat  a  través  i  mitjançant  les  arts  i

pràctiques culturals. Principalment, estem intentant identificar casos i iniciatives interessants,

 

     

 

Nou informe sobre Capital Europea de la
Cultura
27 de novembre 2014

Un  nou  informe  publicat  per  l’Associació  d’Investigació  i

Educació sobre el Turisme i Oci (ATLAS), analitza les dues

ECOC celebrades el 2012 a Guimarães (Portugal) i Maribor

(Slovenia).  L’informe,  editat  per  Greg  Richards  (president

de l’IGCAT), revela l’impacte dels dos esdeveniments en la

imatge  de  les  dues  ciutats,  així  com  també  la  seva

influència  en  la  opinió  dels  visitants  i  residents.  L’informe

està disponible via ATLAS Bookshop. 

En particular,  la  informació sobre Maribor és  interessant  ja

que demostra algunes actituds negatives per parts dels  residents cap a  la seva pròpia ciutat

durant  l’any  ECOC.  Aquest  va  ser  el  resultat  de  les  mesures  polítiques  introduïdes  per

l'alcalde de la ciutat, que va haver de dimitir. Això posa en relleu el fet que ser ciutat ECOC no

és una cura miraculosa a tots els problemes urbans, però forma part d'un pla estratègic a llarg

termini. Aquest és un dels temes que seran discutits amb les ciutats candidates ECOC en el

pròxim Seminari ECOC organitzat per l’IGCAT a Barcelona el 12 de desembre.
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creatives  i  innovadores  que  treballen  amb  la  cultura  com  a  mitjà  per  unir  les  persones,

desenvolupant la idea de la comunitat com una font de pertinença.

Si  us  plau,  si  disposa  de  qualsevol  tipus  d’informació  d’aquest  interès,  envï  els  enllaços,

estudis  de  cas,  informació  i/o    contactes  per  a  una  possible  inclusió  en  la  publicació  final

a g.chatzinakos@igcat.org
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Cimera per la Cultura de la UCLG a Bilbao |
Març 2015

Març 2015, Bilbao, Espanya

Des  de  la  seva  creació,  la  cultura  ha  estat

en  el  cor  de  l'agenda  de  la  UCLG,  com  es

pot  demostrar  per  l'adopció  de  l'Agenda  21

de  la  cultura,  la  Declaració  Política  i  la

     

  Propers esdeveniments  

 

La UNWTO i la UNESCO organitzen la
primera conferència mundial sobre turisme
cultural
Febrer 2015, Cambodja

La  Organització  Mundial  del  Turisme

(UNWTO)  i  la UNESCO reuniran per primera

vegada ministres de turisme i cultura d’arreu

del món durant  la conferència mundial sobre

turisme  cultural  que  es  celebrarà  del  4  al  6

de  febrer  del  2015  a  Cambodja.  La

conferència  es  centrarà  en  cinc  temes  principals:  models  de  govern  i  col·laboracions,

preservació  de  cultures,  industries  creatives,  rutes  culturals  i  regeneració  urbana  a  través

d’aquesta activitat de lleure... Per a més informació
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inclusió  de  la  cultura  en  les  activitats  de

promoció  de  la  UCLG  relacionades  amb

l'Agenda Post2015, incloent les activitats de

Global Taskforce. El procés per a l'elaboració

de  la  nova  Agenda  21  de  la  cultura  va  ser

iniciada per  la Comissió de Cultura el 2013  i

continuarà el 2014 amb  reunions, seminaris,

articles, qüestionaris  i  visites a ciutats pilot.

El  procés  conclourà  amb  un  esdeveniment  important:  una  "Cimera  de Cultura  de  la  UCLG",

que  serà  organitzada  per  la  ciutat  de  Bilbao  del  18  al  20  de  març  del  2015.  Per  a  més

informació clica aquí. 
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La posada en funcionament de la Cultura en
el desenvolupament sostenible de ciutats |
68 Maig
Maig 2015, Hèlsinki, Finlàndia

Malgrat  l'enorme  esforç  realitzat  en  el

desenvolupament de polítiques i plans locals

sostenibles  que  inclouen  la  cultura  a  les

ciutats  i  comunitats  petites  a  nivell

internacional,  sovint  hi  ha  una  bretxa  entre

els  elements  discursius  del  procés  de

planificació  i  la  posada  en  funcionament.  A més,  una  de  les  llacunes  en  les  guies  i  marcs

integrats  desenvolupats  per  les  ciutats  per  tal  d'incloure  la  cultura  en  la  planificació  i

desenvolupament  local  sostenible  ha  estat  la  qüestió  de  com  integrar  la  cultura  en  aquests

processos    això  inclou  tant  els  aspectes  conceptuals  com  els  operatius...  Per  a  més

informació.

 

     

  Notícies d'arreu del món  
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L’IGCAT participa a la 4ª edició de l’ENCATC
Academy a Brussel·les, Bèlgica

16 de desembre 2014

George Chatzinakos va assistir a la 4ª edició

de  l’acadèmia  ENCATC  (Xarxa  Europea

sobre  Gestió  Cultural  i  Política  Cultural

Educativa) a Brussel·les, Bèlgica el 8  i 9 de

Desembre.  El  tema  de  l’Acadèmia  per

aquest any va estar centrat en “la Cultura en

les  relacions  externes  i  diplomàcia  cultural  centrat  en  Amèrica.  L’esdeveniment  va  ser

organitzat  amb  la  col·laboració  de  la  Universitat  de  Goldsmiths  de  Londres  en  el  marc  del

programa d’Intercanvi Educatiu Creu Atlàntica i amb el suport de Creative Europe... Per a més

informació

 

 

Read More

     

 

Poden 10 empreses de nova creació canviar
la manera com mengem?
1 de desembre 2014

La  intel·ligència  artificial,  l'aprenentatge

profund,  big  data,  nutrigenètica,  aeroponía  i

drons són només algunes de les tecnologies

emergents que es convertiran en comunes  i

començaran  a  vincularse  a  la  gastronomia

en  els  propers  anys.  Actualment  hi  ha  10

empreses de nova creació de 7 països diferents, seleccionades d'entre 220 candidates i de 18

nacionalitats,  que  durant  els  propers  tres mesos  i mig  treballaran  per  definir  les  innovacions

que  revolucionaran  el  sector  de  l'alimentació.  Els  resultats  seran  presentats  en  el  marc  del

Mobile World Congress 2015 de Barcelona i posaran la ciutat en el centre d'atenció per a més

de 80.000 inversors potencials de tot el món ... Llegir en versió original.
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Sol, platja … i gastronomia: Espanya lidera
el Rànquing Europeu de turisme
gastronòmic

3 de desembre, 2014  

Segons  l'informe  de  'Turisme  Gastronòmic

2014',  Espanya  lidera  el  rànquing  a  nivell

europeu en què la cuina és "un factor clau" a

l'hora d’escollir  la destinació. Aquest  informe

reflecteix  les  opinions  de  389  professionals

del  turisme  de  cinc  països  diferents.

D'aquests, el 66% creu que  les experiències culinàries dels viatgers són clau per als  turistes

que visiten aquests països en el moment d’escollirlo ... Per a més informació.

 

 

Read More

Arterial Network: Reunió de líders culturals
del sud d'Àfrica

     

 

El ‘Turisme de municipi’ és sovint la millor
atracció
2 de desembre, 2014 

En molts  sentits, el  turisme ha modificat en

els  últims  dos  decennis  Ciutat  del  Cap  tan

socialment  com  econòmicament.  Ciutat  del

Cap és ara molt més que una destinació de

platja,  sorra  i  surf.  Els  visitants  vénen  aquí

pel menjar i el vi,  la nostra oferta d’activitats

d’aventura, el nostre disseny  i estil de vida,  també per a experimentar un  lloc de  l'Àfrica, que

és  com  cap  altre.  L'empremta  de  tot  això  està  formada  en  part  per  l'ull  de  l'espectador  

arribem a un  lloc amb  les nostres pròpies preconcepcions culturals   però com presentem  la

nostra  experiència  cultural  depèn  de  nosaltres  mateixos.  Aquestes  són  les  històries  que

només nosaltres, el poble de Ciutat del Cap, podem explicar ... Llegir en versió original.
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16 de desembre 2014

Els  principals  drets  humans  i  els  agents

culturals  de  la  Comunitat  de

Desenvolupament  de  l'Àfrica  Meridional

(SADC) es van reunir a Ciutat del Cap el 4  i

5 de desembre de 2014 per avaluar l'estat de

l'agenda  dels  drets  humans  pel  que  fa  als

sectors  artístic  i  cultural  a  l'Àfrica.  Els

programes Arterial Network Sudàfrica  (ANSA)  i  Arterial Network ArtWatch Àfrica  (AWA)  van

organitzar  l'esdeveniment,  que  va  culminar  en  un  captivador  panell  públic  sobre  els  drets

culturals  i  la censura al sud d'Àfrica. Aquest debat crític continua aquesta setmana  i avui,  ja

que Arterial Network Zimbabwe organitza "una conferència per a totes les parts  interessades"

a  Harare  l’11  i  12  de  desembre  amb  el  ministre  d'Art  i  Cultura  de  Zimbabwe,  el  Consell

Nacional de les Arts i diversos professionals de la indústria creativa per explorar més sinergies

per al progrés del sector... Llegir en versió original.
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IGCAT carries out research, collects knowledge and develops projects to support creative

solutions in  regional and local development. 

IGCAT editorial team:

     

 

Turisme inverteix gairebé 1 milió de dòlars
en els locals
8 de desembre, 2014 

Gairebé  1  milió  de  dòlars  serà  invertit  en

“idees  de  collita  pròpia”  de  diferents

empresaris  locals  com  a  part  del  mix  en

turisme  de  2015,  va  dir  que  l'Autoritat  de

Turisme  de  Bermuda  a  la  conclusió  del

Procés  anual  d'Inversió  en  Experiències

Turístiques d’aquest cap de setmana. Hi va haver 40 sol·licituds seleccionades per al 2015 en

les  categories  d'Esports,  Art  i  Cultura,  noves  experiències  o  Suport  a  la  Comercialització

... Llegir en versió original
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