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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, forma part del Comitè General de 
Catalunya Regió Europea com a membre del 

consell de direcció de l’Agència Catalana de Turis-
me. D’altra banda, el Patronat de Turisme forma part 
de les entitats adherides a Catalunya Regió Europea 

de la Gastronomia 2016 amb l’objectiu d’aprofitar 
aquest nomenament com a plataforma per promou-
re els productes alimentaris i la gastronomia de les 
comarques lleidatanes. En la reunió d’aquest matí, 
el Comitè General de Catalunya Regió Europea de 
la Gastronomia ha aprovat el pla d’accions de cara 

La Diputació de Lleida participa a la reunió 
del Comité general de Catalunya regió eu-
ropea de la gastronomia 2016 i a l’acte de 
presentació de l’Any de la gastronomia i 
l’enoturisme que han tingut lloc a Girona

Diputació de Lleida forma part del conjunt d’entitats adherides a Catalunya Regió Europea de la 
Gastronomia 

La Diputació de Lleida, mitjançant el vicepresident tercer, Gerard Sabarich, ha participat aquest 
matí en la reunió del Comitè General de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 i a l’acte 
de presentació de l’any 2016 com Any de la Gastronomia i l’Enoturisme. Els dos actes, organitzats per 
l’Agència Catalana de Turisme, han tingut lloc aquest matí a la ciutat de Girona en el marc del Fòrum 
Gastronòmic.
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al 2016 orientat a promocionar la gastronomia com 
un element identitari que permet la diferenciació i la 
singularització del territori.

Any de la Gastronomia i de l’Enoturisme
D’altra banda, el director general de l’Agència Ca-
talana de Turisme (ACT), Xavier Espasa, i el direc-
tor executiu de l’ACT, Patrick Torrent, han presentat 
avui l’Any de la Gastronomia i l’Enoturisme 2016 en 
el marc del Fòrum Gastronòmic de Girona. L’Any de 
la Gastronomia i l’Enoturisme té com a objectiu acon-
seguir, a partir del triangle cuina-producte-territori, 
posicionar la gastronomia com a element clau de sin-
gularització i com un dels principals eixos definidors 
de Catalunya com a destinació turística. El director 
de l’Agència Catalana de Turisme ha anunciat que 
“dedicarem prop de 2 milions d’euros a les accions 
de l’Any de la Gastronomia i l’Enoturisme”. 

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.

En finalitzar l’acte els assistents han pogut degustar 
una mostra gastronòmica amb presència de produc-
tes catalans amb Denominació d’Origen: les DOP 
Avellana de Reus, Oli de l’Empordà, i Formatge de 
l’Alt Urgell i la Cerdanya, i les IGP Llonganissa de Vic 
i Pa de Pagès, així com cava, vi i cervesa de Codor-
niu, Torres i Damm, socis de l’ACT.

L’Any de la Gastronomia i l’Enoturisme presentat per 
l’Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de 
Catalunya, està impulsat també pels Patronats de 
Turisme de la Diputació de Lleida, Barcelona, Tarra-
gona i Girona a més de Turisme de Barcelona. La 
declaració del 2016 com a Any de la Gastronomia 
i l’Enoturisme s’emmarca en el reconeixement que 
va rebre Catalunya com a Regió Europea de la Gas-
tronomia (CREG’16) el passat juliol, després que el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació i l’Agència Catalana de Turisme del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació presentessin la candi-
datura de Catalunya conjuntament. 
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