Oportunitats per la
restauració i pels
productors locals en clau
de turisme sostenible
Jornada tècnica
LA MORERA DE MONTSANT, 12 de març de 2018
Presentació
La gastronomia és un actiu fonamental
de qualsevol destinació turística i en un
territori com el Priorat és reflex de la
seva tradició agrícola i de la qualitat del
seu
paisatge.
Aquests
valors
gastronòmics són també motor de
desenvolupament econòmic i cal la
seva
valorització,
promoció
i
comercialització d’acord amb els
principis de la sostenibilitat i la
conservació de l’entorn natural en el
qual es produeixen, tot respectant les
necessitats de la població local i
afavorint el consum responsable.
Aquesta jornada es dirigeix als
principals promotors de la gastronomia
local: al sector de la restauració i a tots
aquells productors locals que ofereixen
visites (obradors, cellers...). Volem
animar aquest sector perquè es
comprometi amb el turisme sostenible,
partint de la metodologia participativa
que ofereix la Carta Europea de
Turisme Sostenible del Priorat. Per
això, hem convidat a restaurants i
productors acreditats amb la Carta
perquè
comparteixin
les
seves
experiències i expliquin les oportunitats
que ha significat aplicar millores de
gestió en relació a l’entorn natural per
oferir un millor servei als clients.

Organització

Programa
9.30 h Recepció dels assistents
9.45 h Presentació i benvinguda a la jornada
Sr. David Iturria. Director del Parc Natural de Montsant.
10.00 h Els valors gastronòmics del Priorat
Sra. Mariona Quadrada. Professora de cuina i escriptora.
10.45 h La Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS)
Sra. Montserrat Solà. Tècnica del Parc Natural de Montsant.
11.30 h Pausa
12 00h Taula rodona. Com pot beneficiar la CETS als restaurants i
productors locals
Sr. Joan Lluís Rojas. Fonda Montseny (Montseny).
Sr. Gerard Quintana. Restaurant Quinta Justa (Olot).
Sra. Mercè Pellejà. Restaurant El Cairat (Falset).
Sra. Esther Carreras. Fundació La Fageda (Santa Pau).
Moderador: Sr. Jaume Salvat. Geògraf i professor.
13.30h Elecció del representant a la Taula de Turisme Sostenible del
Priorat del sector de la restauració
14.00 h Cloenda
Il·lm. Sr. Jordi Sabaté. President del Consell Comarcal del Priorat.

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
T: 977 827 310 – a/e: activitats.pnmontsant@gencat.cat /
ebarcelo@priorat.cat
També us podeu inscriure a través del servei de preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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