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Benvolguts amics/amigues i

companys/es,

En primer lloc, el meu agraïment als nostres

col·laboradors  i  als  experts  per  fer  possible

un any magnífic  a  l'IGCAT. Ha estat  un any

molt  intens  i  ens  agradaria  esmentar  alguns

dels nostres assoliments.

Aquest any ha estat testimoni del llançament

del Projecte European Region of Gastronomy amb tres grans esdeveniments, el primer al juliol

en  la  famosa  Pedrera  de  Barcelona,  prenent  lloc  la  cerimònia  de  possessió  del  títol  per  a

Catalunya  i Minho, dues regions pioneres que seran els primers posseïdors del  títol en 2016.

En segon lloc, al setembre, Minho i Catalunya van presentar els seus programes en el SEDEC

amb el Comitè de  les Regions a Brussel·les,. El  tercer gran esdeveniment va  tenir  lloc en el

marc de treball de l'EXPOMilan i va ser recolzat per DG Growth, de la Comissió Europea. Mig

dia  de  conferències  en  el  que  també  es  va  celebrar  la  cerimònia  de  premis  de  tres  noves

regions  que  obtindran  el  títol  per  2017:  LLombarda  Oriental,  Aarhus/  Regió  de  Dinamarca

Central  i Riga Regió Gauja. Els desitgem als nous guanyadors molts èxits  ja que han llançat

uns programes molt interessants per als propers anys!

L'IGCAT  ha  estat  també  molt  involucrada  amb  les  Capitals  Europees  de  Cultura  i  va  ser

convidada per Rodas a Grècia  i Arad a Romania a dur a  terme  la  formació  i el suport per als

operadors  culturals  involucrats  a  desenvolupar  les  seves  candidatures  –  gran  part  dels

agraïments van per als experts de  l'IGCAT,  Ilie Rotariu, Danuto Glondys, Mary Miller  i Robert

Palmer pel seu gran suport durant aquest any. A més, al desembre vam organitzar un seminari

introductori per a candidats potencials amb Robert Palmer. Com a institució amb  coneixement
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del  títol,  l'IGCAT  ha  obtingut  una  gran  visió  interna  dels  avantatges  d'obtenir  títols  de  gran

escala  internacional  (com  en  l'European  Region  of  Gastronomy  o  l'European  Capital  of

Culture). Esperem compartir aquestes visions amb ciutats i regions a través d'altres seminaris

durant  el  proper  any.  Amb  l'increment  recent  dels  nostres  consellers  i  la  nostra  organització

ben establerta a  nivell  internacional, estem treballant les possibilitats per desenvolupar altres

projectes similars o models adaptats en altres continents. Si voleu saber més podeu contactar

en infor@igcat.org

El  nostre  esdeveniment  d'Art  of  Food  va  tenir  lloc  aquest  any  en  el  Museu  d'Història  de

Catalunya,  gràcies  a  l'Agència  Catalana  de  Turisme.  Va  portar  més  de  40  experts

internacionals  per  explorar  la  nostra  preocupació  sobre  la  diversitat  cultural,  seguretat

alimentària  i models sostenibles per al desenvolupament. Els nostres experts van  reconèixer

la necessitat d'un diàleg entre sectors com a model per solucionar grans problemes globals –

moltes gràcies a tots els que vau formar part!

No  haguéssim  pogut  realitzar  el  nostre  treball  sense  la  meravellosa  ajuda  dels  diferents

estudiants  internacionals que es van unir a nosaltres durant el 2015  els nostres agraïments

van  per  a  Clara Melluish  (Regne Unit),  Annika Rösch  (Alemanya),  Francesa Orlanini  (Itàlia),

Juan  Matamoros  (Equador),  Nicole  Lunardi  (Itàlia),  Le  Tuan  Minh  (Vietnam).  També  volem

agrair  de  forma  especial  a  la  nostra  associada  Núria  Castellanos,  al  gerent  d'oficina,  Jordi

Vegas i a la sotsdirectora, Davinia Galea.

Finalment, els volem informar que les nostres oficines estaran tancades fins al 10 de Gener de

2016  i  per  tant  ens  agradaria  aprofitar  aquest  moment  per  desitjarvos  a  tots  i  als  vostres

molta salut, menjar i felicitat per 2016.

Els meus millors desitjos,

Dr. Diane Dodd

Directora de l'IGCAT

 

IGCAT organitza un seminari introductori
sobre Capitals Europees de la Cultura

15  de  Desembre,  2015    L'IGCAT  va

organitzar  un  seminari  introductori  de  les
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Capitals  Europees  de  Cultura  l'11  de

Desembre  de  2015  per  a  les  ciutats

candidates  o  ciutats  que  estan  considerant

anar a per aquest  títol. Amb un augment de

la  competició  i  de  costos  per  al  procés,  les

ciutats  van  ser  guiades  amb  els  pros  i  els

contres de seguir aquest camí per convertir

se en Capital Europea de Cultura. 

Els dos experts que van  liderar el seminari, Robert Palmer  i  la Dra. Diane Dodd, van  tenir un

intens  dia  debatent  i  desenvolupant  diferents  conceptes  amb  els  diferents  representants  de

ciutats europees. 

Els  participants  van  tenir  l'oportunitat  d'explorar  els  reptes  així  com  les  possibilitats  de

col·laboracions,  van  parlar  sobre  les  lliçons  apreses  i  els  reptes  per  al  futur  a  través  de

diferents temes com el desenvolupament regional, l'involucració política, la dimensió Europea,

el suport ciutadà, el desenvolupament de l'audiència, el perfil del visitant, etc. 

Des de  l'IGCAT s'organitzen  regularment  seminaris per a  ciutats que vulguin més  informació

sobre  el  programa  del  títol  Cabdal  Europea  de Cultura  o  de  la  plataforma  i  títol  de  la  Regió

Europea  de  Gastronomia.  Per  a  més  informació,  posinse  en  contacte  amb  nosaltres

a info@igcat.org

 

 

     

ArtCOP21 a Paris
5 de Desembre, 2015  Els artistes prenen el

comandament  en  el  canvi  climàtic.

ArtCOP21  va  tenir  lloc  davant  de  la

conferència de  les Nacions Unides en Paris,

el  3  i  4  de  Desembre  de  2015  on  ha

connectat  centenars  de  milers  de  persones

per  al  repte  del  canvi  climàtic  a  través

d'aquest  programa  global  de  més  de  290

esdeveniments més  una  gran  varietat  de  persones  amb  poder  per  convocatòria  i    poder  fer

demostracions  –  en  el  lloc  precís  com  és  Paris  i  per  al  món  sencer.  Amb  el  missatge  de

#FightForTheFuture,  tots  els  esdeveniments  destacaran  la  necessitat  dels  governs  que  es

reuneixen  en  Paris  de  recolzar  al  canvi  climàtic  i  assenyalar  la  fi  de  l'era  del  petroli  –  fent

arribar el problema a totes les persones perquè es conscienciïn i no deixarho tot solament en

mans dels polítics

La  directora  de  IGCAT,  la Dra. Diane Dodd  va  formar  part  d'un  taller  professional  format  per

mailto:info@igcat.org
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Reunió de la Junta Directiva de l'IGCAT
2 de Desembre, 2015   La  junta directiva de

l'IGCAT  es  va  reunir  el  29  de Novembre  de

2015  per  debatre  alguns  aspectes  referents

als canvis dels estatuts per poder  facilitar el

treball  i  el  seu  rol  com  a  secretària  de  la

Plataforma  del  European  Region  of

Gastrnomy.

El concepte del  títol del European Region of Gastronomy va ser desenvolupat per experts de

l'IGCAT  en  2012  i  durant  el  2013  i  2014  diverses  regions  europees  ens  van  consultar  sobre

com haurien d'enfocar les seves necessitats prioritàries per a aquest títol en concret.

 

IFACCA,  Julie’s Bicycle, OnTheMove and Coal  que  va  tenir  com objectiu  reforçar  el  diàleg

entre diferents sectors  i diferents actors a  través d'un  intercanvi de bones practiques  i  també

va destacar la necessitat de centrarse a recolzarse i aconseguir mecanismes de finançament

per assegurar el lideratge del sector cultural amb vista al desenvolupament sostenible.

Un informe previ publicat per IFACCA i escrit per Julie’s Bicycle va preparar el contingut pels

dos intensos dies de treball, liderant i inspirant els diferents lideris del sector.

En el  primer dia,  la Dra. Diane Dodd,  com Coordinadora Europea de  IFACCA,  va moderar  la

sessió  d'obertura  amb  el  tema  relacionat  al  context  de  les  polítiques:  les  condicions  per

canviar,  en  el  qual  es  van  introduir  els  ponents  Jean Pierre  Lalaut  del Ministeri  de Cultura  i

Comunicació  de  França,  Soren  Korgh  de  l'Agència  Cultural  de  Dinamarca,  *Rosemary

Mangope  del  Consell  Nacional  d'Art  de  Sudáfrica,  Ian  Rimington  del  Consell  Cultura

d'Anglaterra i Alison Tickel, Director de Julie’s Bicycle a Gran Bretanya.

Al final dels dos dies de treball, els participants van avaluar el taller  i van oferir suggeriments

per a un document comú de suport a la missió per a un futur sostenible.

La  Dra.  Dodd  va  concloure  que  la  necessitat  d'urgència  per  comunicar  a  través  de  l'art

requereix grans dots de lideratge i molts més creatius per a una vida sostenible es necessiten

si volem fer un impacte gran i urgent.

La  següent  trobada  mundial  de  l'IFACCA  per  continuar  treballant  aquests  reptes  en  Art  i

Cultura serà en 1821 d'Octubre a Malta  i  la Dra. Dodd va convidar als participants a assistir

per continuar amb el diàleg aquí.
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En el  procés d'organització del  títol,  les  regions participants  van anunciar  la  seva necessitat

d'una  plataforma  a  llarg  terme  que  pogués  recolzar  diverses  iniciatives  de  màrqueting  i

desenvolupar projectes de cooperació. L'IGCAT va proposar  la creació de  la Plataforma com

un segon cercle de membres amb l'associació sense ànim de lucre IGCAT i va ser aprovat en

la reunió de North Brabant d'Abril de 2014.

Des de llavors, es va acordar que quatre membres de la plataforma formessin part de la Junta

de  l'IGCAT    i  que  les quotes que els membres pagaven per  formar part  de  la plataforma els

donava dret de vot i accés a les juntes generals de l'IGCAT.

La  Junta  Directiva  també  va  donar  la  benvinguda  a  Doctor  Editzh  Szivas  per

prendre  possessió  en  IGCAT  com  tresorera  i  va  agrair  la  gran  aportació  de  l'antic  tresorer,

Jordi Fàbregas, pel seu compromís amb l'IGCAT donis de la seva creació en 2010. Una nova

va reunir de la Junta General tindrà lloc a principis de 2016 per aprovar tots els canvis.

 

 

 

     

 

Nova página web per a la Plataforma i el
títol de Regió Europea de Gastronomia
1  de  Desembre  de,  2015    Des  de  l''IGCAT

estem  emocionats  de  presentar  el

llançament  d'una  nova  pàgina  web  per  a  la

plataforma  de  la  Regió  Europea  de

Gastronomia.  La  nova  pàgina  responsiva  té

com objectiu aportar informació a les regions

que  estiguin  interessades  a  unirse  a  la

plataforma  i  convertirse  en  candidats  per

obtenir en un futur el títol de Regió Europea de Gastronomia.

La pàgina web descriu la filosofia que hi ha darrere del títol i la plataforma i adjunta detalls dels

passos cal seguir per entrar a formar part. També està disponible una guia informativa que es

pot descarregar. Notícies, fotos, esdeveniments i eines de social media han estat afegides per

completar bé aquest nou portal el qual li convidem a visitarlo.

Cinc  regions han estat  fins ara  les  seleccionades per  sostenir  el  títol  durant els anys 2016  i

2017  gràcies  a  una  bona  impressió  aconseguida  davant  un  jurat  internacional  i  a  uns

programes ambiciosos per recolzar  la diversitat cultural  i gastronòmica,  la  innovació agrícola,

el  turisme  sostenible,  l'educació  per  a  una  millorança  en  la  salut  i  el  suport  a  les  petites  i

mitges empreses.

 

http://igcat.org/mymail/13416/00000000000000000000000000000000/aHR0cDovL2lnY2F0Lm9yZy90ZWFtL2RyLWVkaXRoLXN6aXZhcy8
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IGCAT participa en el cinquè aniversari del
Simposi del Institute of Cultural Capital
(ICC)

11  de  Novembre,  2015    La  directora  de

l'IGCAT,  la  Dra  Diane  Dodd  va  participar  en

el cinquè aniversari del Simposi del  Institute

of Cultural Capital  (ICC) a Liverpol,  el  10 de

Novembre  de  2015.  El  ICC  és  una

col·laboració  estratègica  entre  la  Universitat

de Liverpol i  la John Moores University en el

Regne  Unit.  Aquesta  col·laboració  condueix

a  la recerca que examina de forma crítica el paper  i el valor de  les  intervencions culturals en

entorns  urbans,  des  dels  esdeveniments  petits  fins  als  grans  esdeveniments  i  festivals.  El

cinquè aniversari del simposi va incloure anotacions del centre de recerca central del ICC i va

convidar als experts internacionals a respondre. Llegir article original

 

El portal web també ens enllaça directament a les diferents pàgines web que cadascuna de les

regions  ha  creat  perquè puguin  aprendre més  sobre  les  seves activitats  durant  la  celebració

del seu any. Així doncs, les regions són:

Catalunya, Regió Europea de Gastronomia 2016  www.somgastronomia.cat

Minho, Regió Europea de Gastronomia 2016   www.minhoin.com

Aarhus/Regió Dinamarca Central, Regió Europea de Gastronomia 2017   www.aarhus.dk

Lombardía Oriental, Regió Europea de Gastronomia 2017   www.regione.lombardia.it

Riga – Regió Gauja , Regió Europea de Gastronomia 2017  www.latvia.travel

Les propostes per a candidats pel 2018 i 2019 estan obertes.

     

     

Roberta Garibaldi i Carlos Fernandes
membres de la Junta de l'IGCAT, participen
en la conferència anual ATLAS

http://igcat.org/mymail/13416/00000000000000000000000000000000/aHR0cDovL2lnY2F0Lm9yZy9pZ2NhdC1hdC10aGUtNXRoLWFubml2ZXJzYXJ5LXN5bXBvc2l1bS1vZi1pbnN0aXR1dGUtb2YtY3VsdHVyYWwtY2FwaXRhbC1pY2Mv
http://igcat.org/mymail/13416/00000000000000000000000000000000/aHR0cDovL3d3dy5jYXRhbHVueWEuY29tL3F1ZS1mZXIvdGFzdGEvY2F0YWx1bnlhLXJlZ2lvLWV1cm9wZWEtZGUtbGEtZ2FzdHJvbm9taWEtMjAxNg
http://igcat.org/mymail/13416/00000000000000000000000000000000/aHR0cDovL3d3dy5taW5ob2luLmNvbS8
http://igcat.org/mymail/13416/00000000000000000000000000000000/aHR0cDovL3d3dy5hYXJodXMuZGsv
http://igcat.org/mymail/13416/00000000000000000000000000000000/aHR0cDovL3d3dy5yZWdpb25lLmxvbWJhcmRpYS5pdC9jcy9TYXRlbGxpdGU_Yz1QYWdlJmFtcDtjaGlsZHBhZ2VuYW1lPUhvbWVTUFJML0hvbWVQYWdlTGF5b3V0JmFtcDtjaWQ9MTE5NDQ1NDc2MDI2NSZhbXA7cGFnZW5hbWU9SE1TUFJMV3JhcHBlciZhbXA7cmVuZGVybW9kZT1saXZl
http://igcat.org/mymail/13416/00000000000000000000000000000000/aHR0cDovL3d3dy5sYXR2aWEudHJhdmVsL2Vu
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L'Ambaixador de la Regió de Dinamarca
Central, el chef Michelin Wassim Hallal,
caracteritza el despertar d'un nuevo
escenari culinari a Aarhus

10  de  Desembre,  2015    En  una  ressenya

recent,  l'escriptor  de  viatges  i  gastronomia

Andy Lynes escriu sobre l'estatus de la nova

essència  culinària  de  Dinamarca.  L'article

distingeix  al  restaurant  de  tres  estrelles

Michelin  a  Aarhus,  així  com  altres  opcions

en  restauració  a  la  ciutat  que  estan

literalment enamorades amb la gastronomia”.

La  increïble  oferta  gastronòmica  està  ben  preparada  en  un  context  de  disseny  danès  més

 

 

22 d'Octubre,  2015    Del  20  al  23  d'Octubre

de  2015,  la  conferència  anual  ATLES  –

Associació  de  Turisme  i  oci,  Educació  i

Recerca,  va  tenir  lloc  a  Lisboa.  La

conferència  internacional  es  va  centrar  en

els  riscos  del  turisme  i  els  viatges:

geografies, comportaments i estratègies.

Durant la conferència, els diferents riscos del

turisme i de viatges en individus, negocis, destinacions i institucions, van ser considerats i es

van plantejar diferents tipologies de riscos.

Roberta Garibaldi, experta de  IGCAT  i membre de  la seva  junta directiva,  va participar en  la

conferència, on va presentar un estudi sobre el  fenomen de l'intercanvi de llars portada per  la

xarxa d'oficines centrals. Els resultats del seu estudi marquen quines són les característiques

dels  usuaris  d'aquesta  activitat,  en  termes  socioeconòmics,  motivacions,  perfils,  estils  de

vida,  etc.  Roberta  Garibaldi  va  argumentar  amb  èxit  els  seus  resultats  de  la  recerca  en  la

conferència,  centrantse  principalment  en  com  es  construeix  la  confiança  entre  les  personis

que  s'uneixen  a  aquesta  forma  de  turisme,  anomenats  homeswappers  i  com  es  proveeix

seguretat en aquest tipus de sistema.

 

     

  Notícies Regió Europea de Gastronomia  
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“chic”,  prometent  una  bona  explosió  per  a  la  regió  en  2017,  quan  serà  portadora  del  títol  de

Regió Europea de Gastronomia així comel títol de Capital Europea de la Cultura.

Llegir l'article: http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/

denmark/12021499/AarhusDenmarksnewculinarycapital.html  
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Llombarda Oriental 2017. El menjar i el vi
com a motivacions de viatge: oportuntitats i
reptes
10 de Desembre, 2015  Aquest és el títol de

la  tercera  conferència  internacional  en

turisme  cultural  que  tindrà  lloc  a  la

Universitat  de  Bergamo  l'11  de  Desembre,

sota el patronat de  la Comissió Europea. La

trobada serà dedicada a investigar els temes

relacionats  a  l'enoturismo  i  al  turisme

gastronòmic.

Una  secció  especial  serà  dedicada  a  Lombardía  Oriental,  que  va  obtenir  el  títol  de  Regió

Europea de Gastronomia pel 2017. Roberta Garibaldi, de  la Universitat de Bergamo,  lidera el

projecte  y  explica  que  la  cultura  gastronòmica  s'està  incrementat  i  està  creant  moltes

expectatives  que  motiven  als  viatgers.  La  gastronomia  permet  ensenyar  l'autenticitat  d'una

àrea  i el  turista vol propostes genuïnes, properes  i que puguin demostrar  les característiques

de la zona i la seva cultura.

Les  noves  tendències  confirmen  les  noves motivacions  i  expectacions  dels  turistes:  ells  no

volen  solament  tenir  una  experiència  en  un  menjador,  si  no  un  contacte  amb  la  comunitat

local,  la  seva  cultura  i  les  seves  tradicions,  estils  de  vida  saludables,  trobant  experiències

autentiques, que siguin sostenibles i amb itineraris creatius.

La conferència proveeix una oportunitat d'analitzar  la situació actual  i els  reptes per a aquest

objectiu turístic, tendències dels consumidors i gestió del desenvolupament d'esdeveniments i

comunicació.

La  conferència  està  organitzada  per  la  Universitat  de  Bergamo,  l'Ajuntament  municipal  de

Bergamo i el Circuit Città d’Art della Pianura Padana.

http://dinamico1.unibg.it/turismo/default.asp
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Descubreix perquè Aarhus / Regió Central
de Dinamarca es va presentar i va guanyar
el títol de Regió Europea de Gastrnomia
2017

1  de Desembre,  2015    Posseïdora  del  títol

de Ciutat Europea de la Cultura 2017, Aarhus

ha  guanyat  recentment  la  competició  de

Regió  Europea  de  Gastronomia  2017  per  al

mateix  any  també,  atorgat  per  IGCAT

(International  Institute  of  Gastronomy,

Culture, Art and Tourism).

Jan Beyer SchmidtSorensen, Director de desenvolupament de negocios per Aarhus, diu que

la principal  raó d'aplicar pel  títol va ser que Aarhus  té  tota  la cadena de valor al seu  territori,

des de grangers a productors, d'innovació gastronòmica, a universitats que s'especialitzen en

recerca  i  educació  de  l'alimentació.  Ell  apunta  que  aquí  hi  ha  molta  dinàmica  amb  la

gastronomia i que ciutats joves com Aarhus o poden negar que el segell gastronòmic és el que

molta gent vol.

Llegir Article original

 

 

     

     

Galway, West of Ireland prepara el seu web
com a candidat a Regió Europea de
Gastronomia 2018
1  de  Desembre,  2015    Galway,  West  of

Ireland  ha  llançat  una  nova  pàgina  web  per

destacar  les  fortaleses  de  la  seva

gastronomia  com  a  candidat  per  obtenir  el

títol de Regió Europea de Gastronomia 2018.

El  web  destaca  sobretot  les  diferents  àrees

que Galway està treballant per al seu procés

de  candidatura  i  explica  els  principis  de  la

plataforma  del  European  Region  of  Gastronomy  de  la  qual  forma  part  des  d'aquest  any.

http://igcat.org/mymail/13416/00000000000000000000000000000000/aHR0cDovL2V1cm9wZS5uZXdzd2Vlay5jb20vZGVubWFya3MtcmVzdGF1cmFudHMtYmVuZWZpdC1ub21hLWVmZmVjdC0zOTkwNDI_cm09ZXU
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Una Comissària Europea visita North
Brabant, candidata a Regió Europa de
Gastronomia 2018

24 de Novembre, 2015  Corina Cretu,

Commisària Europea responsable de les

politiques regionals va visitar la Província de

NorthBrabant el 16 de Novembre, on va

partiipar en l'esdeveniment Smart

Specialisation i va visitar els projectes

finançats per la UE, incloent el

Gruyterfabriek i el Plant Lab, a 's

Hertogenbosch.

L'Alcalde  de  Hertogenbosch,  president  d'AgriFood  Capital  i  Ambaixador  del  projecte  de  la

Regió  Europea  de  Gastronomia,  Anton  Rombouts,  va  esdevenir  un  actor  clau  en

l'esdeveniment  i  va  introduir  a  la  Comissària  Cretu  el  projecte  de  la  Regió  Europea  de

Gastronomia del que NorthBrabant  forma part. Va parlar sobre  les  fortaleses de  les  regions,

incloent  la xarxa de R+D de Agrifood, els  interessos creuats de Agrifood amb altres sectors  i

la forma en què es treballa amb la regió en un model d'Hèlix triple.

La Comissària Cretu ho va agrair i li va agradar la idea de la plataforma de la Regió Europea de

Gastronomia  ja que encoratja a  les  regions a  treballar  juntes  i  va donar per segur que North

 

 
S'espera que a través de la plataforma i aconseguint i títol per 2018, Galway –West of Ireland

serà capaç d'oferir  una visibilitat  internacional de  l'oferta gastronòmica de qualitat de  la  seva

regió. El lloc web diu que si el procés de la candidatura obté l'èxit, serà clau, emocionant i molt

important per a la regió. No solament va apromocionar a Galway i a la regió de West of Ireland

com destinació gastronòmica internacional, sinó que serà molt important per ajudar a crear un

llegat de gastronomia millorada de qualitat per a les futures generacions, al mateix temps que

es  recolza  als  productors  locals  i  tradicionals.  Per  a  més  detalls,  visitin  Galway,  Regió  de

West of Ireland aquí: http://www.galwaygastronomy.ie/

L'equip de Galway, West of Ireland ha estat molt ocupat reunintse amb els grups d'interès per

assegurarse elsuport total de tots els agents principals de la regió. La data límit per presentar

la  candidatura  de  2018  a  IGCAT  (International  Institute  of  Gastronomy,  Culture,  Arts  and

Tourism) és el 31 de Gener de 2016  i  la presentació serà  feta davant d'un  jurat  internacional

d'experts de l'IGCAT al març de 2016. L'IGCAT és una xarxa global d'experts que selecciona i

atorga el títol de European Region of Gastronomy a 23 regions cada any amb el suport de les

Institucions que lideren Europa.
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Brabant  seria una gran candidata per obtenir el  títol  en 2018  ja que combinaria perfectament

amb el  títol  de  l'Excel·lència Emprenedora  (títol  que Europa  li  va  concebre a Brabant  com a

regió en 2014 ) amb hospitalitat, per tant, aprovisionant una bona base per a Gastronomia.

 

Read More

IGCAT carries out research, collects knowledge and develops projects to support creative

solutions in  regional and local development. 
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Catalunya presenta el seu programa com a
Regió Europea de Gastronomia 2016 en el
Fórum Gastronomic de Girona
24  de  Novembre,  2015    Catalunya  va

presentar  el  seu  programa  com  Regió

Europea  de Gastronomia  2016  el  Dilluns  16

de  Novembre  en  el  Fórum  Gastronomic  de

Girona.  L'esdeveniment  va  ser  una

introducció  per  a  tots  els  professionals  i

grups  d'interès  relacionats  al  títol  per

presentar  algunes  de  les  150  accions  que

tenen  planejades  per  2016  per  així  alçar  la  seva  imatge  com  destinació  gastronòmica  a  un

nivell internacional.

Patrick Torrents, Director executiu de  l'Agència Catalana de Turisme, va  introduir el programa

amb una explicació sobre els objectius i va remarcar la importància que té la gastronomia per

a  Catalunya  com  un  factor  estratègic  que  enllaça  cultura,  agricultura  i  turisme.  A  més,  va

afegir  que Catalunya  té  una gran  varietat  gastronòmica gràcies  a  la  seva diversitat  territorial

que fa que cada paisatge sigui un lloc únic a descobrir e ideal per experimentar la seva cuina a

través de la regió.

Finalment,  el  senyor  Torrents  va  explicar  que  Catalunya  vol  enfortir  la  seva  imatge  com

destinació  responsable  i  va  destacar  la  importància  del  compromís  a  llarg  terme  amb  la

plataforma  de  la Regió Europea  de Gastronomia,  ja  que  volen  establir  vincles  forts  amb  els

altres socis europeus que formar part i ser alhora un referent en aquest projecte pioner.
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