Festa de Sant Galderic

L’avellana, patrimoni del
Camp de Tarragona
Jornada tècnica
LA SELVA DEL CAMP, dilluns16 d’octubre de 2017

Presentació
L’avellana és un element d’identitat
propi i genuí del Camp de Tarragona.
És un element de valor que genera:
Patrimoni cultural omnipresent però
amb protagonisme moderat; si féssim
inventari dels elements culturals que
tenim en molts dels pobles i ciutats del
Camp de Tarragona, ens sorprendrem
de com n’és de present l’avellana.
Un paisatge propi i únic; que no es
troba enlloc més i que pot oferir
experiències diferents.
Diversitat varietal poc coneguda;
més enllà de les varietats més
esteses, com l’estrella “Negret” o la
“Pauetet”, tenim “Ribet”, “Gironell”,
“Culplà”,
“Queixal
de
llop”,
“Castanyera”, i d’altres, que ens
ofereixen un ventall de possibilitats a
explorar.
Valors saludables; complement de la
dieta mediterrània i amb valors propis
per una bona salut alimentària.
Gastronomia amb recorregut; des
dels aperitius, fins a les postres, de
primer i segon plat, dolços, licors,
cerveses, etc. l’avellana té lloc a
qualsevol
menja,
amb
un
protagonisme inqüestionable.

Lloc de realització
El Castell del Paborde (Auditori)
Plaça de les Pletes, s/n
43470 La Selva del Camp

Organització

Programa
19.30 h Presentació de la jornada.
Sr. Jordi Vinyals, regidor d’agricultura de l’Ajuntament de La Selva del
Camp.
Sr. Àngel Xifré, director dels Serveis Territorials del DARP a Tarragona
19.35 h L’avellana, molt més que una fruita seca.
Sr. Jaume Salvat, Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de la URV
20.00 h Taula rodona: La Setmana de l’Avellana, eina de posada en valor.
Moderador: Sr. Jaume Salvat, Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci
de la URV
Sr. Jordi Vinyals, regidor d’agricultura de l’Ajuntament de La Selva del
Camp
Sra. Montserrat Caelles, presidenta de l’Agència de Promoció de Ciutat Reus Promoció
Sr. Àngel Xifré, director dels Serveis Territorials del DARP a Tarragona
Sr. Jordi Gomà, Patronat Comarcal de Turisme. Muntanyes de la Costa
Daurada - Baix Camp.
Sra. Mercè Rovira, investigadora de l’IRTA - Mas de Bover
Sr. Toni Bru, restaurant Celler de l’Àspic
Sra. Mariona Quadrada, M (cuina)
Sr. Rafel Español, Unió Pagesos de Catalunya
Sr. Pere Guinovart, president DOP Avellana de Reus
21.00 h Fi de la jornada

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través dels Serveis
Territorials del DARP a Tarragona. Places limitades
Tel.: 977 250 450 – A/e: ibolos@gencat.cat
Persones de contacte: Sr. José Antonio Gil o Sra. Maribel Bolós
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

Col·laboració

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
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