Taula tècnica de treball 2/2020

L’optimització
dels actius
gastronòmics
en turisme

El present informe és resultat, principalment, dels
continguts tractats a la Taula Tècnica sobre ‘L’optimització
dels actius gastronòmics en turisme’ organitzada pel
Departament d’Innovació Turística del centre tecnològic
Eurecat juntament amb el Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona.
La sessió, que va ser dinamitzada i conduïda pel consultor i
formador Manel Colmenero, va tenir lloc el 14 de setembre
de 2020 a Ebre Terra (Deltebre) i va comptar amb la
participació d’una desena d’agents que compten amb
experiències en turisme gastronòmic a la Costa Daurada i
Terres de l’Ebre.
La taula tècnica de treball es va centrar en l’optimització
dels actius gastronòmics. Compartir i posar en comú
experiències desenvolupades en l’orientació de la
restauració i la gastronomia amb una visió turística i
identificar necessitats i reptes de futur que ens permetin
obtenir una visió estratègica i orientada al valor de la
gastronomia local en turisme, van ser els eixos on es va
posar el focus.
Es tracta de la segona sessió que se celebra enguany en el
marc d’aquesta acció de transferència.

L’optimització dels actius gastronòmics en turisme
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Àmbit
temàtic

La gastronomia és un dels sectors, tradicionalment, més valorats per part dels viatgers. Segons dades de l’Organització
Mundial del Turisme (OMT), més d’un terç de la despesa que
generen els turistes es destina a l’alimentació.
Especialment en les darreres dècades ha esdevingut un element clau en l’oferta turística de múltiples destinacions, ja
siguin urbanes, d’interior o de sol i platja. Encara que no sigui
la motivació principal en la majoria de casos, esdevé un producte complementari bàsic que aporta singularitat i autenticitat a les destinacions. A més, representa una oportunitat
per dinamitzar i diversificar l’activitat turística amb l’impuls
del desenvolupament econòmic local, la implicació d’altres
sectors i agents i per incorporar noves oportunitats al sector
primari valoritzant els productes de proximitat.
El valor de la gastronomia en turisme i l’estructuració i vertebració de productes gastronòmics van ser els àmbits tractats
durant la celebració de la taula tècnica de treball i de debat,
la qual s’orientà en les següents línies:
• La gastronomia, un actiu clau i valor afegit de les
destinacions.
• El desenvolupament local i sostenible.
• La valorització dels actius gastronòmics.
• El paper de la comunicació: com connectar amb la
demanda?
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Ponent
dinamitzador

Qüestions sobre les
que es va reflexionar

El ponent dinamitzador de la taula tècnica de
treball va ser l’expert en turisme gastronòmic i
especialista en màrqueting i comercialització turística, Manel Colmenero.

•

Quins serveis demanen els turistes
gastronòmics?

•

Quines necessitats satisfà el producte
gastronòmic?

•

Què estem fent i com ens adeqüem al
turista?

•

Quines han de ser les particularitats dels
paquets turístics gastronòmics?

•

Creació d’un imaginari gastronòmic propi
del territori.

•

Teixir xarxa entre els diferents agents
implicats.

Compta amb una llarga trajectòria en turisme,
sector en el que ha estat vinculat a diferents projectes centrats en el disseny i creació de productes de turisme enogastronòmic.
També és escriptor, tasca que li ha estat reconeguda amb el 3r premi Enoturisme Gourmand
Awards 2013.

Punt de partida:
reptes i valors
a aprofitar
del territori
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La gastronomia és clau per distingir una destinació
amb valor afegit.
La Costa Daurada i les Terres de l’Ebre presenten
singularitats com a territoris que es poden potenciar. Segons els participants a la taula, es disposa d’una oferta molt diversa i amb un alt grau de
personalització , que es caracteritza per tenir un
preu baix en comparació amb la seva qualitat, és
a dir, els productes de qualitat s’ofereixen a preus
més assequibles en comparació amb altres destinacions; amb molta varietat, identitat a la cuina,
prestigi i creativitat; i amb un equilibri entre la
tradició i identitat que permet aprofitar el receptari autòcton.
També, a la destinació es compta amb un gran ventall de productes singulars. Des de diferents Denominacions d’Origen vitivinícoles fins a productes
amb avals propis com la DOP Avellana de Reus, la
IGP de patates de Prades o la IGP de les clementines de les Terres de l’Ebre, entre d’altres.
Tanmateix, falta incorporar la gastronomia en el
projecte turístic, fet que es considera imprescindible per crear un relat propi, tot i que hi ha iniciatives interessants en aquesta línia com la Cuina
del Genis que es va presentar en el marc del III
Congrés Català de la Cuina al Camp de Tarragona.

De fet, la manca de la posada en valor del turisme
gastronòmic ha comportat, presumiblement, una
tendència a l’estandardització. Els agents participants consideren que molts restaurants de cuina
tradicional s’han transformat adoptant altres models amb etiquetes de gastronomia internacional.
Per contra i en comparació amb els bascs, aquests
han sabut reivindicar la seva cuina autòctona, posant-la en valor.
Val a dir, però, que es considera que no tots els establiments de restauració poden ni han de passar
pel receptari català o tradicional.
La Covid-19 tampoc ha ajudat en aquest sentit, ja
que ha suposat, en alguns casos, un retrocés en la
promoció i consum de productes autòctons com,
per exemple, de l’oli d’oliva verge extra.
Per altra banda, la gastronomia, i consegüentment
el turisme, s’adapta als mesos de l’any segons els
productes de temporada. Considerant la diversitat de productes locals existents a la destinació,
el turisme gastronòmic és possible en les diverses
èpoques de l’any, tot i que els agents turístics de
la Costa Daurada participants a la taula confirmen
que a l’estiu es denota una menor activitat en
aquest sentit, ja que, per exemple, no s’acostumen a celebrar jornades gastronòmiques.

Identificació
d’oportunitats
per al turisme
gastronòmic.
La segmentació
de la demanda
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Segons el dinamitzador Manel Colmenero, podem
entendre el turisme gastronòmic com tot aquell
desplaçament a un territori amb la finalitat de
conèixer, principalment, quins són els productes
autòctons i com s’hi cuina i es menja, ja sigui a
través de la visita de productors locals, l’assistència a esdeveniments gastronòmics o el gaudi en un
restaurant, entre d’altres. Així, la gastronomia es
pot considerar, també, com el fil conductor que
permet conèixer un territori.
Més enllà que un turista pugui presentar una motivació purament gastronòmica, els productes gastronòmics i la cuina influeixen, en certa manera,
en l’elecció d’una destinació.

Així doncs, la gastronomia s’està postulant com un
valor essencial de les destinacions pel que fa a la
millora de l’experiència turística i com un element
de diferenciació i autenticitat.

•

Identificar les icones de la gastronomia local.

•

Identificar els agents integrants del producte.

•

Definir i estructurar les propostes de consum.

•

Crear un manual de producte.

Avantatges del turisme gastronòmic
Gestors de destinacions
•
•
•

Incrementar la visibilitat i atractivitat de
la destinació a través d’una proposta més
diferenciada.
Desestacionalitzar l’activitat turística i
activació de zones menys freqüentades.
Captar a un segment turístic d’un major
poder adquisitiu i amb interès per la cultura
local.

Proveïdors i productors gastronòmics
•
•
•

Crear nous productes turístics.
Incrementar el valor de les experiències que
s’ofereixen.
Transformar el negoci turístic cap a un
negoci d’experiències.

Font: Coppola, M.E. (2016, octubre 28). Gastronomía, turismo y cultura: las claves de éxito de una tendencia global.

A la Costa Daurada i a les Terres de l’Ebre ja s’ofereixen, actualment, diferents serveis, els quals es
caracteritzen per la seva diversitat i existeix producte turístic vertebrat. Visites guiades, tours a
productors, tasts, restaurants, botigues o agrobotigues, mercats (Tortosa, Reus, Tarragona...), cursos, tallers de cuina, festes populars i fires o festes
gastronòmiques, són alguns dels productes que es
van esmentar durant la celebració de la taula.
Es consideren especialment rellevants aquelles activitats que permeten conèixer el procés d’elaboració de qualsevol producte i la seva transformació
com són els showcookings o els tallers. A la reunió
es destaca, per exemple, la possibilitat de visitar
espais com la confraria de pescadors de Cambrils
i la subhasta de peix o l’obertura de les cuines de
restaurants per fer tallers, tal i com es fa aprofitant les celebracions de determinades jornades.

Trekksoft. Recuperat de https://www.trekksoft.com/es/blog/
gastronomia-turismo-cultura-claves-exito-tendencia-global

Font: Adriana Abella – El Paisatge dels Genis.

Amb la voluntat d’impulsar el turisme gastronòmic,
l’Organització Mundial del Turisme i el Basque Culinary
Center apunten que els gestors de destinacions poden
definir i estructurar el producte turístic a través de:

Altres idees possibles a desenvolupar, tal i com recull el ponent-dinamitzador, són els creuers gastronòmics, com es fa a França; els campaments
o estades infantils emmarcats en la gastronomia;
o els culinary vacation, molt propi dels americans. Sobre aquesta darrera proposta, val a dir
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que abans hi havia una empresa al Priorat que ho
oferia. Tanmateix, quan van tancar el seu negoci
ningú els va substituir.

Necessitats que satisfà el turisme gastronòmic

D’acord amb això, s’observa que el turista gastronòmic no només mostra interès pels aliments sinó
que vol saber més sobre la seva història, els processos d’elaboració i la manera en com han arribat
a la seva taula.

Restaurants

Degustar

El dinamitzador assenyala que degustar, conèixer i
comprar és, precisament, el que busquen.
Pel que fa a la segmentació de la demanda, aquesta és molt diversa. Els participants assenyalen
els següents segments: familiar; proximitat (radi
d’unes cinc hores incloent el sud de França, Aragó
i el País Basc); sèniors; parelles; esportistes; ecoturistes; wine lovers; i foodies, aquests darrers els
més especialitzats. Així, per exemple, comparteixen que les muscleres són visitades per famílies,
grups d’amics o turistes gastronòmics iniciats, entre d’altres.
Precisament, tal i com posa en evidència el ponent-dinamitzador, al grup dels no iniciats és on hi
ha el major volum, tot i que presentin un menor
interès cultural. I, per tant, si descartem a aquest
perfil de turista per la seva baixa especialització,
perdem oportunitats.

Empreses
d’activitats

Museus

Comprar
Centres
d’interpretació

Font: Colmenero, M.

Productors
agroalimentaris

Visites a
mercats

Llotges

Conèixer
Botigues
especialitzades

Reflexions entorn
a la cadena de
valor turística
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Segons Ferran Adrià, la gastronomia és tot, des
d’una despesa en menjar a tot allò que estigui relacionat amb l’alimentació passant per la producció agroalimentària a la seva distribució, transformació i degustació.
Per la seva magnitud implica una cadena de valor
molt àmplia que contempla la suma de diferents
activitats i sectors que acaben desencadenant un
valor afegit en la gastronomia.

que molts d’ells no es mostrin encara preparats
per rebre visites.
Elements d’anàlisi dels recursos, productes i
oferta gastronòmica d’una destinació
•
•
•

L’ecosistema gastronòmic implica a múltiples
agents: des del sector primari, els canals de distribució, canals productors, cuiners, botigues,...
i també el turisme.

•
•
•

Precisament, per a la creació i gestió del turisme
gastronòmic, així com per promoure’n la innovació, es requereix identificar, inventariar i analitzar el potencial i grau de desenvolupament dels
diferents elements que s’integren a la cadena
de valor. De fet, identificar els actors o agents
que intervenen en cada etapa esdevé crucial per
poder caracteritzar les sinergies i interrelacions,
així com les estratègies clau per a la seva promoció i dinamització.

•

Atesa la diversitat d’agents implícits en la cadena
de valor del turisme gastronòmic, aquest es considera complex, tal i com assenyala el ponent-dinamitzador durant la sessió. A més, remarca que
molts agents vinculats, especialment productors
agroalimentaris, consideren el turisme gastronòmic com a complementari, la qual cosa comporta

•

Patrimoni gastronòmic
Productes gastronòmics, productors i
indústries alimentàries
Sector hostaleria (restauració, bars,
allotjaments...)
Empreses d’activitats gastronòmiques
Comerços especialitzats: mercats, botigues
Espais de divulgació gastronòmica: museus,
centres...
Fires, festes i esdeveniments de divulgació
gastronòmica
Centres d’investigació i formació
gastronòmica

ductes autòctons, especialment pel que fa a vins
del territori, encara que s’opina que això pot ser
fruit d’una problemàtica vinculada amb els canals
de distribució i d’una elevada oferta estandarditzada derivada dels models de negoci adoptats. No
obstant això, el ponent considera que el turisme
ha de ser un revulsiu per revertir aquesta situació.
Un bon exemple en aquesta línia, tal i com ha
citat el dinamitzador, és el cas del País Basc amb
els productors de formatge Idiazabal. A través
d’un concurs popular aconsegueixen posar en valor el prestigi dels formatgers.
Així, la situació esmentada posa en evidència la
necessitat de comptar amb un diàleg més fluid
entre productors i restauradors. Manel Colmenero exposa que les taules de reconeixement entre
restauradors i productors podrien ser una bona
solució en aquest sentit.

Font: OMT i Basque Culinary Center. Guía para el desarrollo del
turismo gastronómico. Recuperat de https://www.e-unwto.
org/doi/pdf/10.18111/9789284420995

Els participants a la taula tècnica de treball així
ho constataren. La iniciativa de Turisme de Catalunya de Benvinguts a Pagès no compta amb una
mostra representativa de productors de Costa
Daurada i Terres de l’Ebre que podrien compartir
les seves experiències.
Per altra banda, assenyalen que troben a faltar
una major aposta per part dels establiments de
restauració en donar una major visibilitat als pro-

Agents presents a la taula han compartit algunes experiències que han dut a terme en aquesta
línia. Per exemple, a la Terra Alta s’estan celebrant taules de treball amb aquesta finalitat, a
l’Hotel-restaurant Miralles disposen d’una experiència gastronòmica per conèixer els vins de la DO
Terra Alta o a Cambrils existeixen sinergies conjuntes entre els comerciants i restauradors.
També es considera rellevant la creació de sinergies que promoguin fer xarxa i unir esforços entre
diferents institucions. Una proposta que s’esmenta a la Taula Tècnica és, per exemple, la possibili-
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DOP Siurana

Vermut de Reus

DO Conca de Barberà - Trepat

Calçots de Valls

Gotes d’or que alimenten els sentits

Glops de festa i campanar

Una història amb empremta pròpia

El festeig de la terra honesta

La saviesa dels clàssics

L’oli de la Denominació d’Origen Protegida Siurana conté en
cada gota l’essència d’una comunitat que ha fet del seu paisatge
agrícola una font de vida i salut. La qualitat de l’oliva arbequina i
una producció respectuosa amb l’entorn i la tradició aconsegueixen
extraure de la terra un elixir daurat que alimenta els sentits.

El vermut és un element original i genuí de Reus, una ciutat que respira
arquitectura modernista als mateixos carrers que va trepitjar en la seva
infantesa el geni universal Antoni Gaudí. Aquesta beguda de vi macerat
i herbes aromàtiques de finals del segle XIX manté intacta la seva
presència i el seu vessant socialitzador a les trobades d’amics i famílies.

El trepat, la varietat autòctona de raïm negre de la Conca de
Barberà, es transforma en vins rosats, negres i caves de gust delicat
i aroma afruitat. Tastar-los resulta encara més plaent envoltats del
patrimoni arquitectònic de bodegues i cooperatives, seguint la
Ruta del Cister o fent cap a poblacions carregades d’història.

Diu la tradició que les calçotades han de tenir la Serra de Miramar de fons
perquè és en aquest escenari de l’Alt Camp on va sorgir aquesta manifestació
gastronòmica. El calçot de Valls, amb Indicació Geogràfica Protegida, i la seva salsa
característica en són els protagonistes, juntament amb una gamma de gustos i
aromes que converteixen aquesta cita culinària en tot un esdeveniment social.

Amb la calidesa del seu clima i una orografia suau que els romans
van triar com a llar es produeixen uns vins frescos i aromàtics.
Impregnats de la serenor i la saviesa d’una tradició mil·lenària, els
seus vins duen fins al paladar l’essència de la cultura mediterrània.

DO Conca de Barberà - Trepat
DO Montsant

DOQ Priorat

Aromes i silenci a recer
de la muntanya

DO Penedès

Forès

El triomf virtuós de la tenacitat

Conca de Barberà

Les terrasses de vinyes ondulen un paisatge en què els ceps lluiten per
extraure el millor de la terra. El sòl de pissarra característic del Priorat,
la licorella, és testimoni de l’esforç obstinat per lliurar un fruit amb cos i
personalitat que fa únics als seus vins.

La Serra de Montsant vigila i aixopluga des dels seus cingles i parets
de roca unes poblacions fidels a la producció vitivinícola artesanal.
Vins amb gran aroma i cos són un llegat vigent d’aquesta tradició, que
s’obre a noves varietats i produccions amb la qualitat com a distintiu.

Solivella

LLE

Rocafort de Queralt

Onades de vi, sol i escuma

DOP Siurana

Al Baix Penedès predominen els vins blancs lleugers i tranquils
produïts a l’escalf del sol que acarona els grans de raïm. La
brisa del mar tempera una terra que se sap nascuda amb
el do de fer vi, mentre els escumosos omplen amb fermesa
i elegància les copes que s’alcen per a celebrar-ho.

Sarral

Blancafort
C-14

IDA

Pira
Barberà de la Conca

Vimbodí i Poblet

Cabra del Camp
L’Espluga
de Francolí

El Pont
d’Armentera

MONTBLANC

•

Priorat

DOQ Priorat

Plats que revelen els secrets del mar
El peix fresc que les barques duen a port cada dia passa pels
fogons d’una cuina marinera de tradició ancestral.
Plats autèntics, llegat de generacions, o innovadores
propostes d’autor arriben a taula amb tots els
gustos i matisos del Mediterrani.

VALLS
•

La Figuera

Porrera

El Montmell

Puigpelat

La Selva del Camp

L’Aleixar

FALSET
DO Montsant
El Masroig

•

Les Borges del Camp

Capçanes

Vilanova
d’Escornalbou

•

AP-7
E-15

La Canonja

Riudoms
Vinyols i els Arcs

Mont-roig del Camp

Del mar a taula

Cambrils

DOP Siurana

Vila-seca

Del mar a taula

TARRAGONA

•

Altafulla

Torredembarra

Del mar a taula

Salou

40

N-3

C-44

Vandellòs

AP
E-1 -7
5

També, a la taula es comenta que la missió del
sector públic s’ha de basar en traslladar la motivació d’aquells actors més incentivats a la resta
del sector de la restauració, així com poder donar
eines a través de manuals, llibres blancs o similar.

Font: Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

Xató de Calafell i El Vendrell

El llegat màgic de la cuina popular

Bonastre

EL VENDRELL

Montbrió del Camp

Els Guiamets

Santa Oliva

Xató de Calafe i El Vendre

Tarragonès

REUS
•

Riudecols

N-420

Riudecanyes
Marçà

DO Tarragona

DOP Siurana

L’Arboç

DOP Siurana
Salomó

Vermut de Reus

Alforja

Baix Camp

del P.
DOLlorenç
Penedès

Montferri

C-37

Vilaplana

Llorenç del Penedès

La Bisbal
del Penedès

C-51

Bràfim

Siurana

Bellmunt del Priorat
El Molar

Baix Penedès
Rodonyà

Nulles

Gratallops
El Lloar

Vila-rodona
Alió

Poboleda
La Vilella Alta
La Vilella Baixa
Torroja del Priorat

Del mar a taula

Sant Jaume dels Domenys

Alt Camp

4

Cabacés

NA
CELO
BAR

AP-2

Prades

DOP Siurana
La Bisbal de Falset
La Morera
de Montsant Cornudella
de Montsant

DOP Siurana

Aiguamúrcia

Calçots de Vas

Vilanova de Prades

C-1

Pel que fa al sector públic, i concretament a l’administració, es considera que el seu rol ha de ser
d’acompanyament, suport i impuls, així com donar
visibilitat. Precisament, la finalitat del Patronat de
Turisme de la Diputació de Tarragona és promoure
que el sector i els agents es trobin i creixin. Com
exemple, l’any 2017 es va impulsar l’Espai de Millora de l’enogastronomia que reuneix agents del
sector públic i privat d’aquest àmbit per coordinar
la promoció conjunta d’aquest producte turístic.
Una acció recent que s’ha dut a terme és la publicació del primer mapa enogastronòmic.

DO Tarragona

7

Aquesta alineació entre agents es considera crucial per tal que es promoguin la creació de noves
iniciatives. En general s’opina que les iniciatives
han de sorgir des de la base i que si aquestes es
caracteritzen per ser privades, tendeixen a ser
més àgils. Tanmateix, cal superar una altra barrera que és la de deixar de veure el veí com un
competidor i concebre’l com un aliat.

Mapa enogastronòmic de la Costa Daurada

C-3

tat d’organitzar maridatges entre la DOP Siurana
i altres denominacions d’origen protegides existents com, per exemple, la dels cítrics.

Enogastronomia a la Costa Daurada
Mil sabors per descobrir

Calafell

N-340

El xató és el sorprenent esclat de gustos i textures. És la senzillesa
dels productes del mar i la terra amb què els pagesos acompanyaven
el ritual d’aixatonar les botes de vi, col·locant una petita aixeta
perquè ragessin. És una màgica combinació, un secret compartit
i un poble que escampa i festeja la seva troballa culinària.

Com comuniquem
l’oferta
gastronòmica?

14

L’optimització dels actius gastronòmics en turisme

Les destinacions han de comptar amb un relat
autèntic i creïble sobre l’oferta del turisme gastronòmic. És necessari apostar per la credibilitat,
honestedat i el prestigi.
El Priorat és l’exemple més clar existent al territori pel que fa al seu posicionament en el mercat. De
fet, en l’àmbit del turisme gastronòmic, l’enoturisme és una de les experiències més consolidades
a escala global.
En la definició de l’estratègia de comunicació, cal
tenir en compte, també, que l’experiència del viatge ha evolucionat i que comença molt abans,
concretament durant la seva preparació. En aquest
procés es considera especialment clau el paper
que tenen grans xefs, els mitjans de comunicació,
les guies turístiques i els blocs gastronòmics i les
xarxes socials.
Existeix un debat a l’entorn de la incidència de les
xarxes socials i dels recomanadors. Alguns dels presents comenten que potser Tripadvisor no hauria de
ser un llistat de referència entre els que comercialitzen un producte de proximitat i que és important
a les xarxes socials fixar-se en els comentaris per la
seva qualitat i no pel volum que representen.

6S
Característiques del turisme gastronòmic excel·lent

sostenible
saludable
solidari
significatiu
singular
sacralitzat

Font: Colmenero, M.

de prestigi ho poden fer perquè els seus preus de
mercat són uns altres.

Les botigues locals també es consideren petits ambaixadors i prescriptors i, per això, és important
que siguin coneixedors dels productes existents.

Els cuiners participants a la taula tècnica constaten que estan realitzant esforços per posar en
valor el producte però que a vegades tampoc no
l’expliquen prou. El ponent apunta que quan ho
facin s’experimentarà un gran salt qualitatiu.

Per altra banda, els agents consideren que explicar el producte té un cost i opinen que els cuiners

També es reflexiona entorn la figura dels cambrers. Aquests són els que mantenen un contacte

directe amb el client final i, sovint, tendeixen a
explicar poc el producte, presumiblement per una
falta de formació del personal que s’agreuja, especialment, durant el període d’estiu.
S’assenyala, per part dels participants, que al territori tampoc hi ha moltes empreses de guiatge
que es centrin en la pedagogia gastronòmica. Existeix alguna iniciativa però són anecdòtiques.
S’està d’acord que és imprescindible que tant la
informació sobre els productes com la seva qua-
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litat s’ha de transmetre com un valor, començant
per un màrqueting de proximitat.
Per aconseguir-ho s’ha debatut entorn diferents
línies estratègiques. Per una banda, sobre la possibilitat de disposar d’un estàndard perquè la gastronomia sigui de qualitat, on la comunicació, la
formació i un producte estructurat són els aspectes clau. Aquesta línia s’orienta en la possibilitat
de prestigiar aquells agents que estan apostant per
la qualitat i que estan fent les coses bé, així com
en la creació de segells de qualitat per cada producte primari o que garanteixi la cuina d’identitat.
S’opina, per exemple, que el segell de la Reserva
de la Biosfera de les Terres de l’Ebre té poc posicionament gastronòmic. S’hauria de cercar una
marca més personalitzada com és Tierra de Sabor.
Atès que sembla que el producte del territori presenta un bon prestigi a nivell local, potser una
marca d’aquest tipus facilitaria un major reconeixement a nivell internacional.
Per altra banda, es posa sobre la taula la possibilitat d’aprofitar el coneixement dels cuiners del
territori. Aquests treballen colze a colze amb els
productors i presenten la capacitat de poder comunicar els valors del territori. El col·lectiu Terra
i Taula orienta esforços en fer pedagogia dels productes agroalimentaris de proximitat. També n’és
l’objectiu de la DOP Siurana, que pretén explicar
i donar a tastar i conèixer el valor afegit de l’oli
d’oliva verge extra.

Així, iniciatives com aquestes, showcookings o cursos en format webinars impartits per cuiners, poden contribuir en aquest sentit.
També, tot i que existeixen iniciatives com la Biennal d’art contemporani Gastronòmic de Cambrils o
Lo Rebost ecològic de les Terres de l’Ebre impulsat
pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació, es considera que falta una estratègia comú que alineï les diferents competències de
l’administració pública (turisme, cultura, agricultura...).
Per últim, s’ha fet referència a Terra Incògnita, els
quals apunten que en el nou context la comunicació és més important que mai. No només per transmetre el valor sinó per transmetre seguretat, les
virtuts saludables dels nostres productes i espais i
per construir relats més centrats en les persones i
en les seves relacions.
En concordança amb això, Manel Colmenero assenyala que el turisme gastronòmic per assolir la
seva excel·lència s’ha de caracteritzar per ser sostenible, saludable, solidari, significatiu, singular i
sacralitzat (6S).

El valor social i el
desenvolupament
sostenible
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Entre les tendències actuals la Real Academia de
Gastronomía Española i la Academia Iberoamericana apunten que cal trobar la manera per recuperar
la importància social i econòmica del turisme gastronòmic. Es considera que cada vegada seran més
importants elements com la sostenibilitat, solidaritat, salut i satisfacció (4S).
Els participants a la taula tècnica estan d’acord
en que estan contribuint als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030. No
obstant això, comparteixen que falta una major
pedagogia, educació i coneixement dels ODS, encara que l’interès i voluntat hi és.
Tot i que sembla un debat recent, al llarg d’aquest
temps ja s’han anat consolidant iniciatives com,
per exemple, el celler Albet i Noya, pioners en
vinyes i vins ecològics. Precisament, com el concepte de sostenibilitat s’ha popularitzat sembla,
segons els agents, que comença a perdre singularitat, ja que cada vegada més hi ha una major
competitivitat.
Pel que fa a la producció ecològica, es considera
que se’n limita el seu consum referint-se a raons
econòmiques. Tanmateix, si parlem de proximitat
i de productes de temporada, l’economia no ha de
ser una raó de pes.
En aquesta línia són interessants les iniciatives que
faciliten la venda de productes en directe, com
són els mercats de pagès, on el productor també
guanya un major protagonisme.

En aquest context, cal que els agents turístics treballin, més que mai, conjuntament i fomentin la
cooperació entre individus, empreses, institucions
i territoris, tal i com cita Terra Incògnita en una
de les seves publicacions. Així com garantir que
les iniciatives s’adeqüin a un model de comunitat
coherent.
El ponent apunta que és clau començar a pensar en
el benefici comú per tal de contribuir més satisfactòriament al desenvolupament sostenible.
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