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Catalunya, convidada especial al Fórum 
Gastronómico Santiago’08 
 

 
• Turisme de Catalunya ofereix avui un sopar gastronò mic on 

està prevista l’assistència de més d’un centenar de  
convidats, entre premsa internacional, turoperadors  i agents 
de viatge gallecs i personalitats vinculades al tur isme i la 
gastronomia.  

 
 
Dilluns, 18 de febrer de 2008.- La gastronomia catalana és la convidada especial 
del Fórum Gastronómico Santiago’08 que té lloc del 16 al 20 de febrer al Palacio 
de Congresos e Exposicións de Santiago de Compostel·la. Visitants i 
congressistes tindran l’oportunitat de conèixer els trets singulars i més 
característics de Catalunya, que s’ha posicionat com a un dels referents 
internacionals en l’àmbit gastronòmic. 
 
Amb motiu d’aquesta presència destacada, Turisme de Catalunya i el Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona organitzen una acció d’alt valor promocional aquest 
vespre a l’hotel Monumento San Francisco de Santiago de Compostel·la. Els 
cuiners Paco Pérez, de l’hostal Miramar de Llançà (Costa Brava), i Pepe Solla, de 
Casa Solla de Santiago de Compostel·la, són els encarregats d’oferir un sopar 
gastronòmic per a més d’un centenar de convidats.  
 
L’acte estarà presidit pel director de Turisme de Catalunya, Ignasi de Delàs, i pel 
president de la Diputació de Girona, Enric Vilert. Entre les autoritats presents hi 
haurà l’alcalde de Santiago de Compostel·la, Xosé Sánchez, i el director general 
de Turisme gallec, Rubén Lois. Està prevista l’assistència dels principals 
turoperadors i agències de viatges gallecs, personalitats vinculades al sector 
turístic i gastronòmic, així com una àmplia representació de mitjans de 
comunicació especialitzats internacionals. Els 60 periodistes convidats arriben 
procedents de l’Estat espanyol, Itàlia, França, Alemanya, Portugal, Dinamarca i 
Bèlgica.  
 
Catalunya, al Fórum Gastronómico Santiago’08 
 
Aquesta presentació de gran format pretén consolidar Catalunya com a destinació 
de primer ordre en l’àmbit del turisme gastronòmic a nivell internacional. En aquest 
sentit, cal destacar com a novetat important la recent inauguració del complex 
turístic Món Sant Benet on un dels seus punts forts és, precisament, el projecte 
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Alícia -Fundació Centre Internacional de Cultura de l'Alimentació i Recerca 
Gastronòmica-, liderat pel xef Ferran Adrià i el cardiòleg Valentí Fuster. 
 
A més del sopar gastronòmic, Turisme de Catalunya ofereix en el seu estand del 
Fórum Gastronómico Santiago dos tasts diaris de formatges i embotits artesans, 
mongetes del ganxet, calçots amb romesco i escalivada amb anxova, a càrrec del 
col·lectiu gastronòmic del Vallès Occidental “Cuina Vallès”. La participació 
catalana compta amb la col·laboració de Bodegas Torres. 
 
L’edició 2009 del Fòrum Gastronòmic tornarà a celebrar-se del 21 al 25 de febrer a 
Girona, ciutat que ja va acollir l’esdeveniment l’any passat.  
 
Destinació gastronòmica de qualitat 
 
Ferran Adrià, Carme Ruscalleda, Santi Santamaria, Joan Roca, Mey Hofmann i 
Carles Gaig –entre d’altres- han contribuït de manera destacada al reconeixement 
internacional de la gastronomia catalana -Catalunya compta actualment amb 48 
estrelles Michelin-. A més d’aquests noms propis, a Catalunya s’ha incrementat el 
nombre de col·lectius gastronòmics, cuiners i restaurants que s’agrupen amb el 
propòsit de vincular el producte i la cuina del territori a les cartes dels seus 
establiments.  
 
L’oferta de producte turístic gastronòmic és cada cop més amplia. Amb l’objectiu 
d’ajudar a la comercialització d’aquest segment de l’oferta turística catalana, 
Turisme de Catalunya ha creat el Club de Gastronomia. Aquest programa pretén 
definir conjuntament amb les empreses i entitats membre les estratègies i els 
plans de promoció adaptats a les necessitats del mercat.  
 
Turisme de Catalunya disposa de publicacions específiques sobre gastronomia 
(Agenda Gastronòmica, Calendari Gastronòmic i Rutes per tastar un país) i acaba 
de crear un web específic per al turisme gastronòmic, amb informació i propostes 
sobre aquest producte: www.turismedecatalunya.com/gastronomia. 
 


