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Catalunya, escollida Regió Gastronòmica
Europea pel 2016

13 Febrer 2015

Catalunya ha estat guardonada amb el títol

de Regió Gastronòmica Europea 2016,

reconeixement que s’otorga cada any a dues

o tres regions membres de la plataforma, la

qual, juntament o separadament

desenvolupa un programa d’esdeveniments i

col·laboracions que ajudaràn a aconseguir més visibilitat d’aquestes regions.

Tots  els  candidats  van  ser  presents  a  Portugal  on  va  tenir  lloc  la  presentació  de  totes  les

candidatures  i  on  finalment  Catalunya  va  ser  la  guanyadora  per  davant  d’altres  8  ciutats  de

Portugal, França, Malta, Holanda, Dinamarca, Letònia, Romania i Itàlia. 

Llegir notícia completa

 

 

  Butlletí IGCAT  

     

Les Regions Gastronòmiques Europees
escollides pel 2016
10 Febrer 2015
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Un  jurat  internacional  format  per

representants dels membres fundadors de la

plataforma  Regió  Gastronómica  Europea  es

van  trobar  a  Ponte  de  Lima,  Portugal  per

avaluar  les  candidatures  de  Catalunya  i

Minho,  considerades  a  obtenir  el  títol  de

Regió Gastronòmica Europea el 2016.

El  jurat  va  revisar  les  candidatures  de  les  dues  regions  candidates,  les  quals  van  ser

presentades el passat 15 de gener de 2015. Els membres del jurat van visitar també les dues

regions el passat Juny del 2014 i Febrer del 2015. Per un altre costat,  les regions candidates

també van ser convidades a  fer una presentació de  les seves propostes a Ponte de Lima el

passat 6 de Febrer de 2015.

Commentaris generals

El jurat va ser impressionat per la feina feta per les dues regions candidates en la preparació

de les seves candidatures dins un termini molt curt de temps.

Les dues candidatures van aconseguir integrar les diferents àrees d'enfocament en el seu

programa. També van presentar una visió a llarg termini de l'esdeveniment i el seu llegat.

Finalment ambdues regions tenen fortaleses gastronòmiques òbvies en les quals portar a

terme els seus programes. També hi ha un fort compromís de tots els agents implicats.

Suggeriments per a millorar la versió final del programa

Catalunya – Més especificacions sobre la relació entre el programa i les àrees d'enfocament.

Minho – Indicar com faran front a les tensions entre la promoció de la gastronomia local i la

forta tendència a la globalització.

Amdues regions – Pensar en altres activitats per promoure la col·laboració entre les PIME a

nivell europeu. Desenvolupar accions d'avaluació, en particular enfocades cap a Europa, ja

que aquesta serà una part molt important del programes. S’espera que aquestes dues regions

comparteixin les seves experiències amb la resta de la plataforma.

El jurat Internacional

El jurat està format per experts i membres fundadors de la plataforma de la Regió

Gastronòmica Europea. Per a l’edició 2016, els membres del jurat són:

Prof. Dr Greg Richards (Holanda) President de l'IGCAT

Prof. Dr Ilie Rotariu (Romania) Universitat Lucian Blaga de Sibiu

Prof. Dr Roberta Garibaldi (Itàlia) Universita degli studi Bergamo

Anna Blaua (Letònia) Riga Tourism Development Bureau

Claire Robert (França)  Conservatoire International des Cuisines Méditerranéennes
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La directora de l’IGCAT visita el Comitè de
les Regions

20 Febrer 2015

Diane  Dodd,  directora  de  l’IGCAT  va  visitar

les  oficines  del  Comitè  de  les  Regions  a

Brussel·les  el  passat  dijous  19  de  febrer  de

2015  amb  la  finalitat  de  crear  consciència  i

desenvolupar  relacions  en  nom  de  la

Plataforma Regió Gastronòmica Europea. La

reunió va ser presidida per Doru Hobjila, administrador del SEDEC   anteriorment EDUC  ,  la

Comissió  de  Política  Social,  Educació,  Ocupació,  Recerca  i  Cultura,  que  treballa  en  les

següents àrees:

 Política d'ocupació

 Política Social, Protecció Social

 Mobilitat

 Igualtat d’oportunitats

 Educació i Formació

 Innovació, Recerca i Tecnologia

 Agenda Digital

 Societat de la Informació de la UE, incloses les xarxes TIC transeuropees

 Indústria Audiovisual 

 Joventut i Esport

 El multilingüisme i la promoció de les llengües minoritàries

 La cultura i la diversitat cultural

 

Anja van Hout (Holanda) Agrifood Capital

Carmel Cassar (MaltaT) Universitat de Malta

Jesper H. B. Christensen (Dinamarca) Aarhus.

     



Read More

La Diane Dodd  també es  va  reunir  amb Marc Kiwitt,  administrador de  la Regió Emprenedora

Europea,  així  com  també  amb  els  administradors  de  Cooperació  Transfronterera  i  AECT

(Agrupació Europea de Cooperació Territorial).

 

Read More

Avaluant les Rutes del Patrimoni Jueu

     

 

Mesurant els valors de la cultura
15 Febrer 2015

La  directora  de  l’IGCAT,  en  el  seu  rol  de

coordinadora  Europea  de  l’IFACCA  va

representar  aquest  organisme  durant  una

reunió de dos dies a Brussel·les  (17  i 18 de

Febrer  2015)  i  dirigida  a  responsables

polítics.  La  reunió,  organitzada  per  l’IETM  i

l’Institut d’Art de Flandes  tenia com a objectiu  reunir  representants de Ministeris de Cultura  i

Consells  d’Art  d’Europa,  Àsia,  Canadà  i  Austràlia.  El  debat  es  va  centrar  en  els  diferents

models per a mesurar i demostrar els valors de la cultura i el seu impacte a les societats, així

com el paper d’aquestes mesures en informar les polítiques culturals nacionals.

La reunioó va donar resposta a com podem responder a la creixent demanda de mecanismes

per a mesurar els valors de la cultura alhora que millora el clima vibrant de les arts.

Existeixen diferents models en varis països per a mesurar el valor  i  l’impacte de  les arts  i  la

cultura  en  la  societat:  alguns  models  estan  basats  estrictament  en  dades,  alguns  més

qualitatitus,  alguns  es  centren  en  l’economia,  altres  engloben  un  abast  més  ampli  dels

impactes.  Així  doncs,  de  quina  manera  les  arts  contribueixen  en  les  societats?  Si  els

impactes  són  mesurats,  de  quina  manera  els  resultats  influeixen  les  polítiques  culturals

nacionals? I qui hauria de mesurar aquests impactes: l’inversor, l’artista o amdós?

Si  està  interessat  en  aquestes  àrees,  l’IFACCA  té  una  secció  de  recursos  a  la  seva página

web relacionada amb instruments de promoció de les arts. Molts dels membres d’IFACCA han

publicat informes rellevants sobre àrees d’avaluació, per exemple, la salut i les arts o, l'esport i

la  cultura,  etc.  A més  d'estar  dirigit  a  aquestes  eines,  els  assistents  a  la  reunió  també  van

rebre una còpia del full de dades de l'IFACCA sobre les Arts. 
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12 Gener 2015

La  directora  de  l’IGCAT  va  presentar  un

informe  d'avaluació  sobre  les  Rutes  del

Patrimoni Jueu a l'Institut Europeu d'Itineraris

Culturals el passat 11 de gener de 2015. Les

Rutes del Patrimoni Jueu estan gestionades

per  l'Associació  Europea  per  a  la

Preservació i Promoció del Patrimoni Jueu (AEPJ), la qual té per objectiu preservar i promoure

la cultura i el patrimoni jueu a Europa.

Aquest  és  el  cinquè  exercici  d'avaluació  en  el  qual  la  Dra.  Diane  Dodd  ha  participat.

Anteriorment, va avaluar les Rutes de l'AlAndalus, El Camí de la xocolata (ruta candidata), La

Ruta dels Víkings i la Ruta de l'Olivera.

El Programa de Rutes Culturals és recolzada 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 rellevants de tot Europa.

"La  idea  de  permetre  als  europeus  redescobrir,  en  el  seu  temps  lliure,  una  pràctica  turística

cultural com són les rutes transfrontereres i fins hi tot continentals que van influïr en la història

de les relacions culturals i que durant segles van recolzar els intercanvis i la barreja, s'imposa

ara  sobre  els  nostres  contemporanis  com  un  dels  "instruments  de  l'acció  cultural  i  la  lliure

circulació d'idees i persones".

La  Dra.  Diane  Dodd  també  va  participar  en  una  reunió  de  mediació  d'experts  del  Consell

Europeu sobre Rutes Culturals el passat 9 de desembre a Luxemburg.

Per  a més informació seguix aquest enllaç.

 

     

  Propers esdeveniments  

L’Art de la Gastronomia: diversitat cultural i
gastronòmica – Convocatòria de propostes!
Juliol 2015, Sant Pol de Mar, Catalunya 

La 2ª Edició  de “L’Art  de  la Gastronomia:

diversitat  cultural  i  gastronòmica”,  tindrà

lloc  el  proper  1  i  2  de  juliol  de  2015  a  Sant

http://igcat.org/mymail/13385/00000000000000000000000000000000/aHR0cDovL3d3dy5qZXdpc2hlcml0YWdlLm9yZy93ZWIv
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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

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. 

 

 

Pol  de  Mar  (Barcelona).  Aquesta  propera

edició  analitzarà  els  reptes  que  planteja

l’ampliació de mercats.

En  un  context  d'acords  de  lliure  comerç

“establerts”  entre  els  EUA  i  la  UE,  els

experts  de  l’IGCAT  exploraran  noves

iniciatives  que  s'estan  desenvolupant  per

donar suport a la diversitat cultural i gastronòmica. També s’inclourà a l'agenda el nou tema de

Gastrodiplomàcia    'L'acte  de  guanyar  els  cors  i  les ments  a  través  d'estómacs'  (Rockower,

2010).    S’explorarà  com  les  autoritats  nacionals  i  locals  estan  desenvolupant  les  relacions

internacionals a través del menjar i la cultura.

Experts  i  altres  persones  que  estiguin  interessadess  en  participar  a  l’esdeveniment,  poden

enviar les seves propostes (5002000 paraules) a info@igcat.org
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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.

 

 

La Cimera The World Food Travel és
cadavegada més a prop
Abril 2015

La Cimera The World Food Travel està cada

vegada  més  a  prop.  L'esdeveniment  que

tindrà  lloc  a  Estoril  del  8  al  11  d'abril  està

rebent  nombroses  confirmacions  de

participants  i  el  programa  s'enriqueix.

L'Associació  Portuguesa  de  Turisme

Gastronòmic  i  Economia  (Aptece),  responsable  de  l'organització  de  l'esdeveniment  ha

confirmat recentment l'assistència de l'escriptor Matt Goulding.

Llegir en versió original

 

     

     

  Notícies d'arreu del món  
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Espanya: Un estudi demostra el creixent
interés per a les destinacions sostenibles

17 Febrer 2015

Dos  estudis  espanyols  conduits  juntament

per  investigadors  de  les  Universitats

d'Extremadura  i  Jaén  han  revelat  que  els

turistes estan mostrant cada vegada més el

seu  agraïment  per  a  les    destinacions

gestionades  de  manera  sostenible.  Els

estudis d'aquests investigadors han indicat que, en prendre un viatge, els turistes estan optant

per  destinacions  que  formen part  d'un  esquema de  polítiques  per  a  la  sostenibilitat  del medi

ambient o el patrimoni, per exemple, perquè cal gaudir "les experiències més satisfactòries".

 

 

On van els residents de les principals
ciutats? Fes un cop d’ull a aquest mapa
interactiu del món
25 Febrer 2015

L’artista Eric  Fischer  crea magnífics  mapes

de moviment humà de  les ciutats mitjançant

el traçat o camins que realitzen els habitants

i que publiquen a les xarxes socials.

Entre  d'altres  projectes  per  a  Mapbox,  on

treballa  actualment,  Fischer  va  llançar

recentment  "Residents  i  Turistes",  un  mapa  del  món  que  permet  visualitzar  els  tweets  dels

residents de la ciutat vers els foranis.

Utilitzant l'arxiu de tweets de Gnip des del setembre de 2011 fins al maig de 2013, Fischer va

designar  "locals" com aquells que havien estat  twittejant des de  la mateixa  regió de  la ciutat

durant un mes o més temps. Els seus tweets són taques de color blau al mapa. Els "turistes"

(taques vermelles) van ser els que havien estat twittejant en aquesta ciutat menys d'un mes i

que semblen ser "locals" en una altra ciutat.

Llegir en versió original
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Lidia Andrades, professora del Departament de Direcció d'Empreses  i Sociologia de  la UEx  i

coautora  d'aquest  treball,  reconeix  que  el  propòsit  de  l'estudi  va  ser  "desmitificar"  certes

creences o mites socials", com ara la opinió que la inversió en sostenibilitat és menys rendible

a curt termini".

Segons Andrades, això ha demostrat que, des d'un punt de vista econòmic, el compliment de

la demanda turística, alhora que protegim les àrees de cares al futur, és viable.

Llegir en versió original
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Celebració de la gastronomia francesa a
‘Goût de France/ Tastet de França’

     

 

Les festes més singulars de tot el món, en
imatges
9 Febrer 2015

On  tens  pensat  anar  de  vacances  aquest

any?  És  ben  sabut  que  el  món  s’ha  tornat

boig  i  que  els  festivals  són  una  prova

contundent  d’això.  Bored Panda  ha  preparat

una  llista  d’alguns  dels  festivals  i

esdeveniments  més  esbojarrats,

desordenats o acolorits del món i que reuneixen a milions de persones de tot el món.

Aquests poder oferirte experiències extraordinàries i ajudarte a conèixer un nou país.

Si estàs planejant les teves vacances, assegura’t de comprovar si els països que tens pensat

visitar tenen algún festival programat. Tanmateix, si saps d'algun festivals que per descomptat

s’ha de viure, afegeixlo a aquesta llista i vota pels teus favorits!

Des de baralles massives amb menjar com el  festival de  llançament de  raïm a Austràlia  i  la

tomatina a Espanya, al festival de música sota l'aigua o la festa de nadons saltadors, sempre

hi ha alguna cosa per a tothom.

Llegir en versió original
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Més  de  1.300  sopars  a  l’estil  francés  serán

servits  als  restaurants  i  ambaixades  dels

cinc  continents  per  a  un  esdeveniment

especial que tindrà lloc el proper dijous 19 de

març  sota  la  supervisió  del Ministeri  d'Afers

Exteriors  de  França  i  el  xef  amb  estrelles

Michelin Alain Ducasse. "Goût de France / Tastet de França" pretén ser una celebració de  la

cuina  francesa,  la  qual  el  2010  va  ser  designada  "Patrimoni  cultural  Immaterial  de  la

Humanitat"  per  la  UNESCO.  Els  participants  han  estat  seleccionats  per  un  comitè  de  xefs

internacionals  liderats  per  Ducasse,  qui  va  examinar  les  propostes  presentades  pels

restaurants de tot el món.

Llegir en versió original
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La primera Conferència de l'ONU sobre
turisme i cultura a Cambodja busca
construir aliances
5 Febrer 2015

Destinat  a  reunir  Ministres  de  Turisme  i  de

Cultura  per  identificar  oportunitats  i  reptes

clau  per  a  una  major  cooperació  entre  els

sectors,  dos  organismes  de  les  Nacions

Unides van organitzar la Primera Conferència

Mundial sobre Turisme i Cultura a l'ombra del

llegendari temple d'Angkor Wat, a Siem Reap, Cambodja.

La Conferència,  a  càrrec de  l'Organització Mundial  del Turisme  (OMT)  i  la UNESCO va  tenir

com a objectiu abordar la superposició entre la cultura i el turisme, abordar la qüestió de com

aprofitar el poder del turisme i la cultura per alleujar la pobresa, crear llocs de treball, protegir el

patrimoni natural i cultural i promoure l'entesa internacional.

Llegir en versió original
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