XVII Fira de l’oli DOP Siurana

Creació d’un producte turístic:
Oleoturisme
Jornada tècnica
REUS, dissabte 16 de novembre de 2013

Presentació
A partir del bon desenvolupament i les
experiències d’èxit dins el món del vi
de l’enoturisme, en les comarques i
poblacions
rurals
estan
sorgint
iniciatives relacionades amb una nova
oferta anomenada OLEOTURISME, al
voltant de les oliveres i l’oli.
Es tracta moltes vegades d’una oferta
complementaria al món del vi, però
també apunta com la oferta d’un
producte que pot anar creixent i
consolidant-se
com
a
producte
independent que reforci el turisme rural
i el turisme cultural en algunes zones.
Es per això que, dins el marc de la Fira
de l'Oli de Reus, us oferim enguany
aquesta taula rodona oberta als
professionals del sector agrari i del
sector turístic, però també al públic en
general, amb l'objectiu de:
1.- Donar a conèixer casos d'èxit en la
vertebració de l'oferta relacionada amb
l'oli i l'oleoturisme en diverses
comarques tarragonines.
2.Facilitar
un
intercanvi
de
coneixement dins aquest àmbit.
3.- Obrir un debat sobre les
possibilitats reals de desenvolupament
d'aquesta oferta, i detectar quins són
els colls d'ampolla per al seu
desenvolupament.

Programa
11.30 h Benvinguda audiovisual
12.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Anton Ballvé, director dels Serveis Territorials del DAAM a Tarragona.
Sra. Sílvia Burés, degana del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de
Catalunya.

12.10 h Taula rodona - col·loqui, experiències en oleoturisme
Modera: Sr. Isaac Albesa, periodista especialitzat. Plujafina comunicació.
Sr. Jaume Salvat, professor del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i
Oci. URV.
Sra. Ma. del Carme Granados, emprenedora de serveis turístics (La teva
ruta.com)
Sr. Vicenç Martí de Dalmau, director general del Grupo Reside Hosteleria.
Sr. Agustí Vericat, tècnic de Turisme i Patrimoni. Ajuntament d’Ulldecona.
Sra. Neus Miró, coordinadora del Parc Natural de la Serra de Montsant.
Sra. Clara Santiveri, enginyera agrònom i gerent del Consorci LEADER
Priorat-Baix Camp.
14.00 h Cloenda de la Jornada

Lloc de realització
Cambra de Comerç de Reus
C/ de Boule, 2
43201 REUS

Inscripcions

Organització
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través dels
Serveis Territorials del DAAM a Tarragona (Tel. 977 250 441 – A/e:
asesplugues@gencat.cat ). Persona de contacte: Sra. Àngels Sesplugues.
També us podeu inscriure a través del Servei de Preinscripcions a
Jornades del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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