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Un projecte de país
La cuina catalana és una representació cultural i un patrimoni que cal contribuir a
preservar i a difondre, ja que és un dels elements que conforma la nostra identitat com
a poble.
La campanya Cuina Catalana Patrimoni de la Humanitat: Candidatura UNESCO
2013 que avui presenta oficialment el President de la Generalitat Artur Mas és el tret
de sortida a un any intensiu de feina que ha de servir per confeccionar, entre tots
plegats, una candidatura forta i potent que es presentarà a la UNESCO amb l'objectiu
de que aquest organisme internacional acabi atorgant a la cuina tradicional de
Catalunya la consideració de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
Aquesta campanya, promoguda per la Fundació Institut Català de la Cuina (FICC), és
un projecte de país. Un projecte transversal de país que vol sumar i incorporar totes
les iniciatives que es duen a terme arreu del territori català, amb l’objectiu que
tothom interioritzi que disposem d’un patrimoni culinari viu i ric que cal
conèixer, estimar, preservar i gaudir.
El principal objectiu estratègic d'aquest projecte és establir el pla de treball que cal
dur a terme per omplir de contingut la candidatura i per projectar-la adequadament.
El projecte ha de tenir en compte totes les accions que ja s’estan realitzant des de
diferents àmbits perquè la cuina tradicional catalana acabi esdevenint Patrimoni
Immaterial de la Humanitat. Totes les accions i mobilitzacions que plantegem
desenvolupar s’orientaran sota la denominació de III Congrés Català de la Cuina.
La intenció és que el present projecte esdevingui un marc de referència on
s’emmarquin totes les accions que ja s’estan realitzant i les que es faran en el futur.
Totes les accions sumen per aconseguir l'objectiu: que la cuina tradicional catalana
esdevingui Patrimoni Immaterial de la Humanitat. La nostra pretensió és sumar
esforços i generar un clima emocional d’il·lusió col·lectiva envers la presentació
de la candidatura.
El Primer Congrés Català de la Cuina (1981-1982) va refermar i enriquir la cuina del
nostre país, unificant i canalitzant esforços i criteris. El Segon Congrés (març- desembre
de 1994) va generar un intens debat a nivell de país i va situar la cuina catalana com
un fet cultural i econòmic de primer ordre.

4

Actualment la cuina catalana ja gaudeix d’un ampli reconeixement internacional,
assolit en part per la implicació de nombrosos professionals de renom. En aquest
sentit els objectius i el recorregut estratègic iniciat pels anteriors congressos s’ha
aconseguit àmpliament. Ara, doncs, és el moment de donar un pas més endavant. És el
moment d’endegar un nou projecte que posi de relleu que la cuina tradicional
catalana forma part d’un patrimoni gastronòmic ampli que cal compilar, estudiar,
preservar i difondre. És el moment d'aconseguir el suport i reconeixement de la
UNESCO per a la nostra cuina tradicional. Un reconeixement que serà essencial per a la
preservació i la difusió del nostre patrimoni culinari. Per aquesta raó és necessari
aquest projecte, que ha de conformar un cos científic i de coneixement sobre el qual
serà possible sustentar una candidatura nacional per a la nostra cuina tradicional.
Volem que l’administració pública i la societat s’involucrin en aquest projecte, per
tal de complementar i fer rendible la important inversió privada efectuada durant
els darrers anys. Com ja hem dit al principi d'aquesta introducció, aquest és un
projecte de país. Volem entendre la cuina i la gastronomia com un fet que generi
sinergies i que involucri l’agricultura, la ramaderia, la pesca, el comerç (i el
biocomerç), la indústria, l'artesania, els cuiners, els restauradors... És un projecte
de tothom, un projecte de Catalunya.
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Campanya Cuina Catalana Patrimoni de la
Humanitat: Candidatura UNESCO 2013
Iniciativa
Fundació Institut Català de la Cuina (FICC)
Objectiu
Assolir el reconeixement, per part de la UNESCO, de la Cuina Catalana com a Patrimoni
Cultural Immaterial de la Humanitat.
Arguments i conceptes a transmetre:
1.- La cuina catalana és una cuina amb història, ben documentada i universal. Els
primers receptaris escrits en llengua catalana daten del segle XIV. Durant aquesta
època medieval la cuina catalana va tenir un ressò important a diferents corts
europees, sobretot a la península itàlica. Actualment, la importància de la cuina
catalana també és indiscutible arreu del món, sobretot a través dels seus cuiners.
2.- La campanya Cuina Catalana Patrimoni de la Humanitat: Candidatura UNESCO
2013 és un projecte de país. Al llarg d’aquest any 2012 i principis de 2013, Catalunya
es demostrarà a si mateixa i al món que coneix, estima, preserva i gaudeix del seu
patrimoni culinari, fent una crida a les administracions i a la societat civil perquè
aportin tots els materials de què disposin.
3.- Aquesta campanya ha de generar un estat anímic d’il·lusió envers el nostre
patrimoni i la nostra cultura culinària. Un dels objectius més importants és que els
ciutadans puguin arribar a sentir com a seva aquesta iniciativa, a través de la
comunicació i de les diferents estratègies que contempla la campanya.
4.- És una campanya que vol sumar i incorporar totes les iniciatives que es duen a
terme arreu del territori amb l’objectiu que tothom interioritzi que disposem d’un
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patrimoni viu i ric. Per aconseguir-ho establirem sinergies entre tot el que tenim fet i
dispers pel territori i tot allò que s’assolirà al llarg d’aquesta campanya. Aquesta línia
de treball és l’esperit que marcarà el III Congrés Català de la Cuina.
5.- Aquest projecte és obert i participatiu i ha d'incloure aportacions i reflexions
tant de la societat civil, com del món culinari professional i del món acadèmic i
científic. És un projecte transversal de país que generarà moviment social i cultural, tot
establint dinàmiques positives en l’economia i en la divulgació de la nostra
singularitat i de la nostra identitat cultural.
6.- És una oportunitat per a la mobilització social, cultural i econòmica de
Catalunya. Tothom mobilitzat envers un objectiu, assolir el reconeixement de la
UNESCO per a la cuina tradicional catalana. El Govern de la Generalitat ha de jugar un
paper mobilitzador clau, doncs pot esdevenir l'altaveu d’aquesta crida i encoratjar a la
societat per tal que gaudeixi amb intensitat el patrimoni culinari català, que
l’assaboreixi, que hi participi i que hi sumi tot el suport i l'esforç possible
7.- En l’àmbit acadèmic, aquesta campanya ha de servir per acabar d’embastar
una Història i Cultura de la Cuina Catalana ben fonamentada (amb les aportacions
de tothom, sobretot del territori) i assolir un estudi diacrònic de la mateixa. La
campanya contempla dur a terme la recopilació de receptaris històrics, així com de les
investigacions sectorials que existeixin al territori: necessitem la implicació activa de
tots estaments socials, tant administració pública com a nivell personal i
col·lectiu, per reunir el major número possible de receptaris i estudis culinaris
d’arreu del territori. S’analitzarà tot el material i la documentació recollida, es posarà
en valor i se’n farà difusió a través de publicacions, congressos, etc.
8.- La base de la nostra cuina són els productes de qualitat i de proximitat. Sense
una producció d'excel·lència (que garanteix la traçabilitat dels productes i, per tant, la
seguretat alimentària dels consumidors) no pot haver-hi una cuina de qualitat, com la
nostra. Aquest conjunt d'elements garanteix, a més, una cuina saludable i sostenible,
doncs tota la producció de qualitat està subjecta a les normatives comunitàries més
estrictes.
9.- El dia 19 de març (Sant Josep, dia de la Crema Catalana) esdevindrà la veritable
Diada de la Cuina Catalana. Un acte encetarà tot el seguit d’actes populars i acadèmics
que conformen aquesta campanya.
*PD: La concreció de les accions que es faran es concretarà properament.
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Lema

Cuina Catalana, TOTHOM A TAULA!
TOTHOM A TAULA! és una frase:
•
•

•

que connecta amb nosaltres, per ser una expressió molt quotidiana, implantada al nostre
subconscient.
engrescadora, perquè ens evoca la reunió a taula, un moment feliç.
aglutinadora, perquè convida a tothom (sectors agroalimentari, cultural i turístic, administració
i ciutadania, etc.) a “compartir taula”, a treballar en comú.

Imatge gràfica
Imagotip: recurs metafòric simple i conceptual format
per una Ç (lletra característica de l’alfabet català) sobre el perfil
d’un plat que la subratlla. Color vermell evocador de les
quatre barres, amb bona lectura.
Logotip: senzill, clar, ras i curt. CUINA CATALANA
PATRIMONI DE LA HUMANITAT.
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Pla de treball 2012-2013
El pla de treball que cal portar a terme per omplir de contingut la candidatura que
presentarem a la UNESCO perquè aquest organisme la prengui en consideració i
pugui estudiar adequadament la proposta s'executarà al llarg de l'any 2012 i principis
del 2013.
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A grans trets, com es pot observar en el quadre resum, el pla contempla dues grans
línies de treball, una de RECERCA i una altra de SENSIBILITZACIÓ. El resultat i anàlisi de
totes les accions que es realitzin convergiran en el Dossier UNESCO, la recopilació de
tot el material que conformarà la candidatura que es presentarà a aquest organisme
internacional.

Recerca
Aquest àmbit de treball contempla la recopilació de tota mena de documentació
històrica relacionada amb la cuina tradicional catalana (segles XIV-XXI), així com
monografies, receptaris, cartes i menús. Per portar a terme aquesta tasca, es comptarà
amb la participació de les administracions públiques, les universitats, les escoles de
restauració i hostaleria, els centres d'ensenyament de primària i secundària, els gremis
i tots els particulars que s'hi vulguin sumar a aquesta iniciativa. L'anàlisi de tota la
documentació recopilada correrà a càrrec de la Fundació Institut Català de la Cuina i
de les universitats.

Sensibilització
Aquest àmbit de treball inclou totes les accions de Desplegament i Promoció que s'hi
portaran a terme i totes aquelles iniciatives de territori que es vulguin adherir al
projecte. El tret de sortida tindrà lloc el 19 de març de 2012, Diada de la Cuina
Catalana. S'hi portaran a terme accions de territori, de producte agroalimentari i de
mobilització de la societat catalana. També es faran jornades professionals, fires i
congressos i s'elaborarà el calendari gastronòmic i festiu.
Paral·lelament a aquestes accions de desplegament, se'n faran d'altres de promoció de
la marca de garantia Cuina Catalana, de les viles gastronòmiques, de la ruta de Sant
Jaume, de Vic Ciutat Creativa UNESCO o de la Gastroteca.cat. També s'hi portaran a
terme accions de patrocini de productes i receptes, campanya de publicitat, accions
de col·laboració amb els mitjans de comunicació i dossiers de premsa per a públic
objectius.
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DOSSIER UNESCO
El Dossier UNESCO és el nucli dur de la candidatura. A més de l'anàlisi de tota la
documentació recopilada durant aquest any de treball i el background de totes les
accions de promoció i desplegament, inclourà altres elements bàsics: el Corpus del
Patrimoni Culinari Català (amb la seva traducció al castellà i l'anglès) i l'anàlisi
nutricional de totes les receptes que inclou; el reconeixement legislatiu nacional que
confereix a la cuina tradicional catalana l'estatus de patrimoni immaterial del país;
l'elaboració d'una Història i Cultura de la Cuina Catalana; un tesaurus de la cuina
catalana; edicions crítiques dels textos clàssics de la cuina catalana; una memòria
d'activitats i un recull de premsa.
Agents implicats en el Pla de Treball
• Institut d'Estudis Catalans
• Administracions públiques
• Universitats
• Institucions de promoció i turisme
• Gremis i agents econòmics sectorials
• Sindicats agroalimentaris
• Escoles de restauració i hostaleria
• Associacions empresarials
• Associacions diletants
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Partners
La campanya Cuina Catalana Patrimoni de la Humanitat: Candidatura UNESCO
2013 compta:
Amb la col·laboració de:
Institut d’Estudis Catalans
Universitat de Barcelona
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra
Arxiu Nacional de Catalunya

Amb el suport de les següents institucions:
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Turisme de Barcelona
Diputació de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona
Consells Comarcals
Federació de Municipis de Catalunya
Universitat de Girona
Universitat de Vic
Universitat Rovira i Virgili
Universitat de Lleida
Universitat Abat Oliva CEU
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Amb la participació de:
Escoles de Restauració i Hostaleria
Escoles i Centres d’Ensenyament de Primària i Secundària
Col·lectius de cuines
Aules gastronòmiques
Gremis Sectorials de Carnissers, Bacallaners, Peixaters, Flequers, Pastissers, etc.
Mercabarna
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
Sindicats agroalimentaris
Associacions empresarials

* Pendent d’ampliació a mesura que es rebin més adhesions.

