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Ref: Recomanacions 

Data: 2 de desembre de 2019 

 
Hble. Sra. Susana Mora, presidenta del Consell Insular de Menorca, 
Benvolguts participants en la candidatura Menorca Regió Europea de Gastronomia 2022, 
 

En primer lloc, volem donar-vos les gràcies pel vostre càlid acolliment i fer-vos 
arribar les felicitacions mereixedores en aquest moment tan especial. Us desitgem 
molts èxits i l'enhorabona. Tal com hem llegit en la nota de premsa, estem 
impressionats per l'ampli ventall de socis, el potencial d'expansió i el vostre 
entusiasme. 
  

A continuació, passem a detallar les recomanacions urgents a tenir presents per 
prosseguir treballant per la candidatura. Aquestes recomanacions haurien de ser 
respostes abans del 16 de desembre, per tal de convocar la Junta Directiva d'IGCAT 
abans de les vacances de Nadal i eventualment de lliurar el títol físicament dins el 
mes de gener. 
  

1. Cal elaborar un pla estratègic per al període 2020-21 que inclogui el calendari 
de reunions, amb l’objectiu d’involucrar els stakehòlders i la ciutadania en el procés, 
via trobades presencials/reunions en què els assistents puguin intercanviar en grup 
les seves idees, ambicions i propostes per a Menorca. Això és necessari per 
determinar si, treballant junts i de forma intersectorial, es poden optimitzar les 
propostes vigents i preveure les propvinent activitats. Treballant conjuntament es 
poden tirar endavant projectes de manera més eficient i inclusiva. 
  

2. Recomanem també activar/concretar l'equip tècnic (tot detallant els noms, els 
càrrecs, els contactes i el temps de dedicació) que pugui cooperar i liderar la 
declaració, així com esdevenir un referent per a la coordinació amb la resta d’agents 
(stakehòlders, administracions, ciutadania…). En aquest sentit, creiem que caldria 
ampliar el temps de dedicació per part de la persona encarregada de la coordinació, 
atès que, a mesura que avanci el projecte, el procés requerirà molta més implicació. 
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Una oficina per a la coordinació, on la ciutadania pugui acudir, és una bona 
pràctica. 
  

3. Fa falta un pla de comunicació i màrqueting. Això és crucial per al correcte 
desenvolupament de la declaració. En aquest sentit, caldria crear una estratègia de 
comunicació que inclogui les xarxes socials (potser amb canals propis, una pàgina 
web i un lànding sobre Menorca Regió Europea de Gastronomia 2022, dirigits als 
stakehòlders i la ciutadania, newsletters periòdics informatius, etc.). Considerem que 
caldria revalorar la utilització del logotip de Menorca ERG 2022 i implementar un 
concepte de brànding "paraigua" per a totes les marques i els projectes creats ja 
en funcionament, com ara Made in Menorca, Turisme Menorca, Cómete Menorca, 
etc.). Aquesta marca permetrà incrementar la vostra visibilitat internacional. IGCAT 
disposa de múltiples exemples de bones pràctiques per part d'altres Regions. 
  
 
 
 
 
 
 
 

4. Us emplacen a desenvolupar una estratègia per a la projecció internacional de 
Menorca European Region of Gastronomy 2022, que us permeti de col·laborar amb 
altres Regions de Gastronomia en projectes en curs, com ara 

  

- European Young Chef Award 

- Food Film Menu 

- Local Food Gift in Kuopio 

- Top Visitor 
  

Així mateix, incorporar aquells projectes de les diferents Regions Europees de 
Gastronomia, que puguin esdevenir útils per als stakehòlders, a l'hora d'aprendre 
bones pràctiques i de generar contactes fructífers amb els altres membres, com 
ara 
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- Welcome to the Farm (visita de benchmàrking per tal d'estudiar el cas de 
Catalunya) 
- World Bee Day (la cuina amb mel) en col·laboració amb Eslovènia 

- Col·laboració entre les Escoles de Turisme i de Gastronomia de Menorca i el 
GMIT d'Irlanda (amb la possibilitat que Clara Florit pugui fer un estada professional 
en el país). 
  

Així doncs, per assolir adequadament tots els reptes plantejats, el Jurat queda a 
la vostra disposició per ampliar la informació i l’intercanvi d’experiències que puguin 
ajudar Menorca a continuar desenvolupant el treball de la candidatura. Un informe 
més detallat i tècnic serà habilitat més endavant, però l'IGCAT espera la vostra 
resposta sobre l'avaluació quant a aquests punts el més aviat possible. Tal com 
hem esmentat més amunt, podeu respondre abans del 16 de desembre. D'aquesta 
manera, la Junta Directiva de l'IGCAT podrà donar resposta i podrem començar la 
planificació de la vostra Cerimònia del Títol, prevista per al gener de 2020. 
 

Tot esperant rebre notícies vostres, rebeu salutacions ben cordials en nom del jurat 
internacional i del equip d’IGCAT. 
 
 

 
Dr. Diane Dodd      
President, IGCAT  


