Els valors de la Plana de
Secà de l’Alt Camp aplicats
als productes i serveis
Jornada tècnica
VALLS, dilluns 11 de març de 2019
Presentació
«La Plana dels secans de l’Alt Camp
és l’única en tot Catalunya que manté
encara una integritat agrícola amb la
representació de tots els conreus de
secà típicament mediterranis en una
matriu territorial encara poc afectada
pels processos transformadors (...) se
situa en la zona d’intersecció de les
àrees de distribució dels diferents
conreus de secà a Catalunya: els
cereals, els fruiters de secà i la vinya.»
La Plana és un dels agro-ecosistemes
més amenaçats i de major interès
biològic de Catalunya, acull la
presència d’ocells vulnerables o en
perill d’extinció a Catalunya i és un
dels espais catalans amb més alta
densitat de construccions vernaculars
de pedra seca, declarada Patrimoni
Immaterial de la Humanitat per la
UNESCO el 2018.
La jornada es planteja per a treballar
en una estratègia de promoció
econòmica basada en la conservació i
explotació d’aquests valors, buscant
sinèrgies entre els productes i serveis
de la nostra activitat econòmica.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
8.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.00 h Presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Joan Mª Sanahuja, president del Consell Comarcal de l’Alt
Camp.
Sr. Àngel Xifré, director dels Serveis Territorials del DARP a Tarragona.
9.05 h Els valors de la Plana Agrícola de Secà de l’Alt Camp
Sra. Maria José Santiago, experta en empreses i activitats turístiques.
9.30 h Propostes d’incorporació de la Plana Agrícola de Secà en productes
i serveis: gastronomia, hostaleria, turisme i comerç
Sra. Maria José Santiago, experta en empreses i activitats turístiques.
10.00 h Exemples de dinamització econòmica d’entorns rurals des del
cooperativisme

Sr. Joan Cartanyà, Fet a la Conca: els productors de la Conca de Barberà
s’organitzen en cooperativa per vendre els seus productes des de la
identitat i els valors territorials.

Sr. Adam Albert, Vinícola de Nulles: el Paisatge de la Plana de Secà en
propostes turístiques.
11.00 h Pausa
11.20 h Comercialització conjunta de productes i serveis amb els valors de
la Plana de Secà – Benvingut a Pagès
Sra. Marina Rañé, tècnica de turisme del Consell Comarcal de l’Alt Camp.
11.45 h Networking entre els agents econòmics de la Plana de Secà
Els agents participants informaran prèviament, en les inscripcions, sobre
la seva activitat i respondran a les preguntes “ Què busco? Què puc
oferir?”
12.45 h Tast de vins amb productes de la Plana de Secà
13.30 h Cloenda

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s a través d’aquest enllaç Formulari
Serveis Territorials del DARP (Tel.: 977 250 450 - A/e: jgilsantos@gencat.cat)
Persones de contacte: Sr. José A. Gil o Sra. Maribel Bolós
Places limitades a l’aforament de la sala

@ruralcat

Lloc de realització
Consell Comarcal de l’Alt Camp
C/ Mossèn Martí, 3
43800 - VALLS

1234
1234 // 3,00
3,00

