
                                                            
v. 14.05.20  Turisme Gurmet 

Ideació 
  
 Pretext 
 Des de l'Agència de Desenvolupament NODE Garraf es vol promocionar la marca Garraf com a referent del turisme gurmet.  
  
 Arguments 
  

 Genuïnitat El llegat culinari de moltes generacions 
 Diversitat  El receptari tradicional, posat al dia 
 Autenticitat  Els relats dels ranxos a bord i de terra endins   
 Exclusivitat  Els productes autòctons de la terra i el mar 
 Sostenibilitat Una nova generació d’ecoproductors, compromesos 
 Mestratge  Els productors i els elaboradors de l'entorn 
 Singularitat  El binomi enogastronòmic 
 Dinamisme  Els gremis i les associacions d'hostaleria i restauració 
 Formació  L'aprenentatge a partir de les escoles d'hostaleria 
 Innovació  Una nova generació de cuiners i artífexs de la gastronomia 
 Qualitat  L’oferta gastronòmica dels establiments de restauració 
 Geografia Ubicació, connexions i comunicació excepcionals  

  
 Iniciatives  
 

 Garraf Gastronòmic, col·lectiu de restaurants ambaixadors de la cuina local 
 Corpus culinari del Garraf, receptari del llegat gastronòmic posat al dia 
 Senat de gastrònoms del Garraf, grup assessor i de prestigi 
 Xefs del Garraf, col·lectiu de cuiners en actiu per promoure la interrelació 
 Vins del Garraf, divulgació i promoció dels vins i els caves locals 
 Novenes de la Cuina Marinera del Garraf, campanya promocional 
 La Llotja, 4a edició del certamen enogastronòmic de la DO Terra i Mar  
 Gurmet.cat, Congrés de Màrqueting Gastronòmic de Catalunya  

 
  
   
  
  



                                                            
 Garraf Gastronòmic 
 El segell Garraf Gastronòmic es planteja com una marca de qualitat i alhora promoció 
dels restaurants que s'hi apleguen. Haurien de complir aquests condicionants:  

 Estar ubicats a qualsevol dels sis municipis de la comarca del Garraf 
 

 Identificar-se com a establiment membre del Garraf Gastronòmic, en les 
mateixes instal·lacions  

 Identificar-se com a establiment membre del Garraf Gastronòmic, en els seus 
espais web i xarxes socials  

 Identificar-se com a establiment membre del Garraf Gastronòmic, en la comunicació impresa, publicitària i comercial   
 Incloure a les seves cartes plats de la cuina tradicional de l'entorn, i identificar-los; indicant també si aquests plats es troben en el Corpus Culinari del Garraf 

 
 Treballar amb productes de proximitat en bona part dels seus plats, i identificar-los 

 
 Incloure a les seves cartes Vins del Garraf 

 
 Oferir als comensals paraments de taula adequats, amb tovalles i cristalleria adients 

 
 Participar activament en els esdeveniments promocionals de la marca Garraf 

Gastronòmic  
En principi, no s’estableix un nombre determinat d’establiments que compondran la denominació Garraf Gastronòmic. En tot cas, s’observaran de manera molt rigorosa les condicions que hauran d’obeir. 
 

   La primera acció promocional del Garraf Gastronòmic s’emmarcarà en la 1a Novena 
de Cuina Marinera del Garraf, del 6 al 22 de novembre de 2020, també coincidint amb la programació de La Llotja. 
   



                                                            
 El Corpus Culinari del Garraf 
 Es proposa la realització d’un receptari que aplegui el llegat culinari i alhora la cultura 
gastronòmica de la comarca del Garraf.   S’editarà un volum en format imprès (llibre) i també en versió digital; aquesta 
s’actualitzarà de manera continuada, amb ampliacions i esmenes.  
Les receptes provindran de la tradició culinària de l’entorn però també hi tindran cabuda receptes innovadores que en la seva elaboració tinguin en compte productes autòctons o de proximitat. En tots els casos seran procediments posats al dia i 
ingredients que es trobin al mercat.  
Les receptes es proposaran per part dels xefs de la comarca, que hauran d’acreditar que la recepta en qüestió forma part de la carta del seu establiment, si més no, des de fa dos anys. També podran proposar receptes els cuiners i cuineres de tota la vida, de 
manera que es puguin recollir la cultura transmesa oralment i aquella tradició no documentada. 
 Abans de la seva publicació, les receptes proposades seran revisades i aprovades per un senat de gastrònoms. 
  
  El senat de gastrònoms del Garraf 
 Es proposa la creació d’un grup d’experts que aportin criteri i bagatge. El compondran 
un nombre reduït d’entesos en la tradició culinària i la cultura gastronòmica del nostre entorn més proper, com també en les noves tendències.  
 Aquest senat serà requerit com a ens consultor, particularment en la redacció del corpus culinari però també com a assessor en les qüestions gastronòmiques que 
tinguin a veure amb l’estratègia del turisme gurmet.   
   Xefs del Garraf 
 
L’estratègia de Turisme Gurmet ha de trobar la major complicitat en tota una nova fornada de cuiners que avui gestionen els fogons de bona part dels restaurants del Garraf. La majoria d’ells es declaren proclius als productes de proximitat i amants de la 
tradició culinària, com també de la cultura mediterrània com a inspiració gastronòmica.  
L’Escola d’Hostaleria de Sitges ha fet una bona feina, sens dubte, i vet aquí que a partir del mateix institut Joan R. Benaprès es pretén convocar un fòrum de xefs. Aquesta convocatòria estarà oberta a tots els professionals de la cuina. El propòsit és 
procurar la interrelació entre ells i, entre altres pretextos, fer-los participar en l’elaboració del corpus culinari del Garraf. 
 



                                                            
 Vins del Garraf   
 Amb aquest segell es vol aplegar el major nombre possible d’elaboradors de vins 
tranquils i escumosos que tinguin vinyes pròpies a les subzones del Massís del Garraf i la Marina del Garraf, en el marc de la DO Penedès com també en el marc de la DO Cava. 
  

    
El propòsit principal és donar a conèixer la producció vitivinícola del Garraf entre la població i tant o més introduir els productes en les cartes dels restaurants de l’entorn 
més proper; aspecte que serà exigible en el cas d’aquells establiments que vulguin acreditar-te com a Garraf Gastronòmic.   
Es treballarà amb tots els cellers participants per compondre un catàleg atractiu de propostes enoturístiques, pensades per a tots els públics però també ideades per als 
participants en esdeveniments congressuals i d’empresa. S’entén que les visites als cellers multipliquen els efectes d’identificació del producte i la recordança de marca.     
La primera acció promocional de Vins del Garraf s’emmarcarà en la propera edició de La Llotja i -dins del mateix calendari- en la Fira de Novembre, en la què es dedicaria 
un espai expositiu i comercial. A banda, es preveu un acte promocional de rellevància, el tercer dissabte de novembre, a la Finca Mas Solers, a Sant Pere de Ribes.  
Com a objectiu a extramurs, es pretén donar a conèixer els Vins del Garraf i millorar el seu posicionament arreu del país. 
 Llista de cellers (relació provisional) 
 Can Ràfols dels Caus   Caves Tutusaus Caves Montau de Sadurní   Celler Díaz 
Clos Lentiscus    Finca Valldosera Finca Viladellops    Grau Doria 
Hospital Sant Joan Baptista   Masia de la Roqua Món Vi / Fet a mida    Puig Batet Set Pams     Torre del Veguer 
Vega de Ribes  
   



                                                            
 La Novena de Cuina Marinera del Garraf 
 Aquesta només és una de les actuacions estrella que es podrien portar a terme. En 
concret, es proposa que coincideixi amb La Llotja 2020, el mes de novembre. La Novena de Cuina Marinera del Garraf es faria en tres caps de setmana (de divendres a diumenge): així, els dies 6, 7 i 8; 13, 14 i 15 i 20, 21 i 22 de novembre. Nou dies! 
 Els restaurants adscrits al Garraf Gastronòmic dissenyarien una proposta de menú 
mariner, que s’oferiria a un preu atractiu (entre 20€ i 35€). El menú estaria acompanyat d’una litúrgia o d’una determinada exclusivitat que li conferís notorietat i que suposés una experiència rellevant per al comensal.  
 Els clients podrien triar un dels vint o trenta restaurants -tots ells adscrits al Garraf 
Gastronòmic- que oferiran el seu menú de cuina marinera, en exclusiva. Aquesta acció vindrà acompanyada d’una campanya de comunicació intensiva i d’un espai web en el què es podrà consultar tota l’oferta de menús i establiments participants en la Novena. 
 Per descomptat, els menús de la Novena s’haurien d’acompanyar de Vins del Garraf i 
convindria que els plats es cuinessin amb productes de les hortes i les llotges més properes.  

  
 El nom de Novena de Cuina Marinera prové de la iniciativa ideada i liderada per Xavier Mestres, tot just ara farà 40 anys, quan estava al capdavant del restaurant Peixerot, a 
Vilanova i la Geltrú, i, posteriorment, al restaurant L’Avi Pau, a Cunit.   
Aquelles novenes -en diferents edicions- van suposar tot un revulsiu per al sector de la restauració local i comarcal i van atreure un gran interès; però sobretot van servir per portar a taula un seguit de plats que gairebé s’havien oblidat i que, avui dia, són 
protagonistes en algunes de les cartes dels nostres restaurants.   
   
  
   



                                                            
 La Llotja 
 Les tres edicions de La Llotja han consolidat la idea d’un districte enogastronòmic 
genuí, a cavall del binomi Terra i Mar com a “denominació d’origen”.   Els actius gurmet de la regió granpenedesenca componen un catàleg divers i 
sorprenentment atractiu per a totes aquelles persones deleroses dels productes autòctons i la bona taula. Aquesta és la consigna de La Llotja: divulgar i promocionar 
l’autenticitat. 

 La 4a edició de La Llotja ocuparà bona part del mes de novembre, del 2 al 22. Es proposa una programació que té en compte els productors, els elaboradors i els 
restauradors però també una diversitat de públics, com ho poden ser els mitjans de comunicació, els prescriptors però també la gent de casa. Enguany, a més es pretén un cicle didàctic adreçat a les escoles de primària. 
  
   Gurmet.cat 1r Congrés de Màrqueting Gastronòmic de Catalunya 
 Amb el distintiu Gurmet.cat, la primera edició del Congrés de Màrqueting Gastronòmic de Catalunya tindrà lloc a l’espai Neàpolis, a Vilanova i la Geltrú, els dies 28, 29 i 30 
d’abril de 2021.   
En paral·lel a les sessions tècniques i la programació de ponències, es disposarà un espai per a expositors comercials, ubicat a la planta baixa del mateix edifici.  
 L’organització d’aquest certamen dependrà de l’Agència de Desenvolupament NODE Garraf i l’àrea d’Empresa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La direcció tècnica 
correspondrà a la consultoria Adalt Comunicació, proposant de l’esdeveniment.  
En la selecció de continguts, ponents i proveïdors es tindran en compte els professionals i les companyies de l’entorn més proper.  
 



                                                            
 La participació dels Gremis 
 La implicació dels gremis d’hostaleria de Sitges i Vilanova i la Geltrú serà del tot 
decisòria per aconseguir les fites proposades.   Al costat d’aquests, caldrà tenir en compte els grups promotors de noves entitats 
gremials o iniciatives d’altres municipis, com és el cas de Canyelles, Cubelles, Olivella i Sant Pere de Ribes. Tots ells seran els principals transmissors i alhora prescriptors 
de l’estratègia de turisme gurmet.   

                                               
   L’Escola d’Hostaleria de Sitges 
 
L’Escola d’Hostaleria de l’Institut Joan Ramon Benaprès, amb seu a Sitges, ha esdevingut una institució de referència obligada. Bona part de la nova generació de xefs que avui gestionen la cuina dels nostres restaurants s’ha format en aquest centre 
de titularitat pública.   
L’Escola de Sitges és un pilar essencial de la formació teòrico-pràctica i alhora és transmissora del llegat culinari i la cultura enogastronòmica del nostre districte gurmet.   

   
   
  
  
   
  



                                                            
 Les administracions locals 
 L’èxit de tot plegat dependrà a l’ensems dels suports rebuts per part de les àrees de 
promoció econòmica i turisme dels ajuntaments de la comarca, que poden contribuir sobre manera a estendre l’abast i la notorietat.   
Per la seva banda, la Diputació de Barcelona dona el major suport al conjunt d’actuacions descrites en aquest document. 
   

    
  
   
  
   
  
 


