
 

Perpinyà, a 31 de març de 2022 

NOTA DE PREMSA 

INNOVACIÓ I TURISME DE L’EUROREGIÓ PIRINEUS-MEDITERRÀNIA  

A LA FIRA ALIMENTARIA DE BARCELONA 
 

L’Euroregió Pirineus-Mediterrània (EPM) promou les trobades interregionals del 

projecte Xarxa d’Aliments de Qualitat en el marc del seu Fons d’Ajut COVID, el 

dilluns 4 d’abril de 2022 a la fira ALIMENTARIA. 

L’EPM i la Xarxa hi organitzen el concurs culinari per posar èmfasi en els productes 

DOP i IGP del seu territori, seguit d’una ponència sobre els circuits curts per un expert 

de la Comissió europea i una taula rodona sobre les estratègies turístiques de 

valorització dels paisatges i productes locals 
 

Les accions desenvolupades per les comissions Turisme i Innovació de l’Euroregió Pirineus-

Mediterrània coincideixen a la fira ALIMENTARIA que se celebra a Barcelona, el 4 d’abril de 

2022. 

El programa té moments ben definits: 

 De 10h a 12h, Concurs i lliurament del premi a la “Millor recepta euroregional 

elaborada amb productes DOP i IGP de les Illes Balears, Catalunya i Occitània”: tres 

xefs provenint de cada territori membre de l’Euroregió posaran el seu talent al servei 

de productes reconeguts de la terra, per un art culinari compartit.  

 De 12h a 12.30h, Ponència sobre els circuits curts de comercialització agroalimentària 

per en Fabien Santini, Cap adjunt a la Unitat de Governança dels Mercats 

agroalimentaris a la DG AGRI de la Comissió europea. 

 De 12.30h a 13.15h, Taula rodona sobre les Experiències turístiques com a estratègia de 

valorització dels paisatges i productes locals, a la que participaran en Xisco Mateu, 

Director de l’Agència d’Estratègia turística de les Iles Balears, la Marta Domènech 

Tomàs, Directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, així com l’Igor 

Knibiehly, Director de Projectes i Estratègies turístiques innovadores de la Direcció de 

Turisme i Hidroteràpia de la Regió d’Occitània, amb la presencia d’en Xavier Bernard-

Sans, Secretari general de l’EPM. 

 De 13.30h a 14.30h, Sessió de networking (xarxa) per a les empreses i actors del territori, 

a la que participaran entre d’altres la Montserrat Vilalta, Directora general de l’Acció 

Exterior, i la Cristina Massot, Subdirectora general d'Indústries i Qualitat Agroalimentàries 

del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, de la Generalitat de 

Catalunya. 

Aquests diferents esdeveniments tenen com a objectiu donar visibilitat a les línies de treball i 

avenços en matèria de cooperació territorial, sobre temàtiques transversals a les accions dutes 

a terme tant per la Comissió Innovació com per la Comissió Turisme de l’EPM, desenvolupades 

pels actors públics i privats de tota l’àrea euroregional.  

Tendir a la sobirania alimentària, fomentar els circuits curts i la qualitat dels productes de la 

terra, o apostar per a la formació dels joves de l’Euroregió als oficis de la restauració, són alguns 

dels reptes i objectius que la Regió d’Occitània, Catalunya i les Illes Balears han determinat, 

perquè el nostre territori sigui un territori resilient i sostenible a l’horitzó 2030, innovador alhora 

que roman proper de les seves arrels i de la seva cultura compartida. 

https://www.euroregio.eu/
https://www.euroregio.eu/
https://www.euroregio.eu/wp-content/uploads/220404_FSCOVID_Xarxa-Aliments-Qualitat_Prog_Alimentaria.pdf
https://www.euroregio.eu/wp-content/uploads/Full-de-ruta-2021-30_EPM_CAT.pdf


 

 

 

 

Quant a:  

L’Euroregió Pirineus-Mediterrània és un projecte polític de cooperació territorial nascut el 2004, 

organitzat en forma d’Agrupació europea de Cooperació territorial (AECT)  i que actualment 

està formada per la Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes Balears i la Regió 

d’Occitània, que n’ocupa la presidència de torn des d’octubre del 2020, fins a finals del 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a més informació : 

Maïna GAUTIER |Responsable de Comunicació 

Euroregió Pirineus-Mediterrània AECT  

Tel. +33 (0)4 48 22 22 39 / +33 (0)7 89 61 48 25 

maina.gautier@euroregio-epm.eu  

www.euroregio.eu | Facebook.com/euroregio| twitter: @Euroregion 
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