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QUÈ ÉS EL PARC A TAULA?
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És un programa de desenvolupament econòmic, promogut per la Diputació de 
Barcelona, que pretén destacar, mitjançant la gastronomia, la producció
artesana i la viticultura de proximitat i de qualitat, els valors naturals, culturals i 
paisatgístics dels nostres parcs.

QUI FORMA EL PARC A TAULA?

El Parc a taula s’adreça a aquells agents privats que, a través de la seva 
activitat, ajuden a la conservació, posada en valor i divulgació d’espais 
naturals de la província de Barcelona.

En l’edició del 2014 hi ha 240 adherits a Parc a taula, dels quals 20 són 
allotjaments, 80 restaurants, 24 cellers, 14 establiments, 24 elaboradors i 78 
productors.
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QUI FORMA 
EL PARC A TAULA?

El Parc a taula es duu a terme a vuit 
parcs de la província de Barcelona:

1.Parc del Garraf (des de 2001)

2.Parc d’Olèrdola (2001)

3.Parc del Foix (2008)

4.Parc Natural de Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac (2004)

5.Parc de la Serralada Litoral (2008)

6.Parc del Montnegre i el Corredor 
(2012).

7.Parc del Castell de Montesquiu 
(2014)

8.Parc Natural del Montseny (2014)



DIPUTACIÓ DE BARCELONA | PARC A TAULA 

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D'ADHERITS AL PARC A TAULA (2010-
2014)
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DISTRIBUCIÓ DELS ADHERITS AL PARC A TAULA PER TIPUS D'ACTIVITAT (2014)
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DISTRIBUCIÓ DELS ADHERITS AL PARC A TAULA PER TIPUS D'ACTIVITAT I 
TERRITORI (2014)
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FONTS DE FINANÇAMENT
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Finançament públic: La Diputació de Barcelona és la principal font de 
finançament del programa. Altres finançadors són alguns organismes públics 
vinculats amb el territori (Consorci del Parc del Foix + Consorci del Parc de la 
Serralada Litoral.

Finançament privat: (= corresponsabilitat). Els membres i agents econòmics 
adherits al programa mitjançant una quota anual contribueixen al sostenimient 
econòmic del Parc a taula.

QUOTES D’ADHESIÓ (2014)
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POTENCIAL RECAPTACIÓ PER QUOTES D’ADHESIÓ (2012-2014)
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2012 2013 2014

Base 0 € 9.750,00 €

Total descomptes 0 € 880,00 €

Subtotal 0 € 8.870,00 €

IVA (21%) 0 € 1.862,70 €

TOTAL 0 € 10.731,20 €

Tancant 2014

Tancant 2014

Tancant 2014

Tancant 2014

Tancant 2014

Tancant 2014

Tancant 2014

Tancant 2014



DIPUTACIÓ DE BARCELONA | PARC A TAULA 

LA CARTA D’ADHESIÓ I COMPROMÍS
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Es membres de Parc a taula reben un Diploma i un adhesiu que atorga la Diputació
de Barcelona que acredita el compliment dels requisits del programa Parc a taula i 
que identifica al titular com a mereixedor de tal distinció.

Els adherits amb establiments oberts al públic tenen l’obligatorietat de fer-ne difusió
en un lloc visible de manera que sigui fàcilment identificable pel consumidor.
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ACTIVITATS | PROJECTES DE RECERCA, PARTICIPACIÓ I                         
COOPERACIÓ
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L’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i la Fundació
Miquel Agustí estan treballant en la recerca i millora de la qualitat de la Col 
Brotonera en l’àmbit del Parc del Garraf.

En aquest sentit, s’està desenvolupant una plantació experimental, que a 
banda, pretén aportar una millora paisatgística i de prevenció d’incendis 
forestals en uns terrenys de vocació agrícola i que comptarà amb la 
participació d’un camp de treball de la Generalitat de Catalunya, gestionat per
la Fundació Catalana de l’Esplai.

La producció final d’aquesta verdura fresca, serà atorgada íntegrament a favor 
del Banc dels Aliments.
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ACTIVITATS | ART I PRODUCTES DEL PARC A TAULA
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El Centre Experimental de les Arts Vallgrassa (Parc del Garraf) organitza 
periòdicament exposicions d’art que reben el suport del projecte Parc a taula.
Els adherits al programa hi participen amb una presentació i degustació dels 
seus productes, que també estan a la venda, el mateix dia que es presenta una 
nova exposició.

D’aquesta manera, els fronts cultural, ambiental i econòmic s’uneixen per 
promoure l’art, els productes Parc a taula i els valors naturals dels parcs. 
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ACTIVITATS | DEGUSTACIONS DEL PARC A TAULA
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Aquesta iniciativa té per objectiu donar a conèixer 
els parcs, els seus valors ambientals, els membres 
del programa i, en especial, els seus productes, el 
resultat dels quals està vinculat directament amb les 
característiques de l’entorn on neixen. Activitat 
adreçada al públic general. El 2014 és prevista una 
degustació de peix a Sitges en col·laboració amb la 
Confraria de Pescadors de Sitges el proper setembre 
a la seu del Centre d’Estudis del Mar.

ACTIVITATS | FORMACIÓ I CAPACITACIÓ CONTINUADA

Adreçada als adherits al programa Parc a taula 
amb l’objectiu que  esdevinguin informadors 
qualificats de l’entorn on es troben, així com 
relativa a  aspectes de salut i seguretat 
alimentaria. D’aquesta manera, es garanteix una 
bona transmissió dels valors de Parc a taula, amb 
una certa vocació de servei al públic general i als 
consumidors.
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ACTIVITATS | PUNTS D’INFORMACIÓ COL·LABORADORS DEL                                                  
PARC
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Les empreses adherides que han superat la formació continuada de 
coneixements del seu entorn, estan qualificades com a Punt d’informació
col·laborador del Parc. Hi trobareu persones capacitades i disposades a ajudar-
vos quan necessiteu informació vinculada al territori. Són:

1. Alberg Els Caus
2. Allotjament rural Cal Carter Associació
3. La Abeja Loca
4. Càmping de la Tatgera
5. Casa Museu El Molí del Mig
6. Conserves i melmelades Masia La Fassina 
7. Granja-Escola Can Pere de la Plana

8. Hostal de Mura 
9. Hostal Les Piques
10. Restaurant Cal Carter 
11. Restaurant La Pastora
12. Restaurant La Posada de Sant Père
13. Restaurant Masia Segarrulls
14. Restaurant Racó de Can Brossa
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ACTIVITATS | SABORS DELS PARCS. PRODUCTES TURÍSTICS 
ENOGASTRONÒMICS
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Rutes enogastronòmiques, visites guiades als 
mateixos cellers i tallers de producció, 
degustacions, maridatges, etc… son les propostes 
que us hem preparat i que podreu gaudir de la mà
dels seus autors i per experts coneixedors del 
territori. A més, coneixereu i tastareu els 
productes de la terra directament en orígen o els 
degustareu amorosament cuinats als restaurants 
del Parc a taula que s’han sumat a aquesta 
proposta (més informació a 
www.diba.cat/parcsn). A l’agenda d’activitats de la 
Xarxa de parcs, trobareu tota la informació de 
cada activitat.
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ACTIVITATS | DIA INTERNACIONAL DE LES MUNTANYES

El Dia 11 de desembre, les Nacions Unides commemora el Dia internacional de 
les muntanyes, i el Parc a taula hi participa activament, amb la celebració d’un 
Mercat a Mura i promocionant aquell dia un Menú de les Muntanyes, amb 
productes de les nostres muntanyes (més informació a 
www.welovemountains.org) 

ACTIVITATS | DESCOMPTES

En l’oferta de rutes a peu “Passejades 2014” en els parcs vinculats al Parc a taula, 
trobareu descomptes en diversos restaurants vinculats al programa (més 
informació a http://parcs.diba.cat/).
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ACTIVITATS | MERCATS DEL 
PARC A TAULA 2014
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És un dels instruments per donar a 
conèixer els parcs de la Diputació de 
Barcelona al públic general a través 
dels productes de qualitat i de 
proximitat dels productors i 
elaboradors artesans alimentaris que 
treballen a l’àrea d’influència 
d’aquests territoris.

Mes Dia Població Mercat

Gener 18 Matadepera 34è

Maig 3 Talamanca 35è

3 i 4 Gavà 36è

10 i 11 Terrassa 37è

Juny 7 Vilanova i la Geltrú 38è

14 Vic 39è

Juliol 19 Sitges 40è

Agost 2,3 i 4 Argentona 41è

Setembre 28 Begues 42è

Octubre 4 Sant Celoni 43è

11 Mataró 44è

25 Manresa 45è

Novembre 15 Torelló 46è

22 Barcelona 47è

Desembre 7 Mura 48è
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ACTIVITATS | FIRES INTERNACIONALS

2014 | 21

Productors i restauradors vinculats a Parc a taula, 
convidats especialment per l’organitzador, 
representen la cuina catalana I els seus 
productes en diversos esdeveniments, fires i 
festivals gastronòmics internacionals. 

El 2014, com a exemple, Il Salone dei Prodotti  
Típici dei Parchi Italiani, que s’ha de celebrar a la 
ciutat Italiana de L’Àquila els propers 16,17 i 18 
de maig; Un Mercat  de productes a l’Alguer de 
productes del Parc a taula i del Parc de Port 
Comte, agermanat amb el Garraf, que es 
celebrarà al Port de L’Alguer els dies 30 i 31 
d’agost; I el Festival del Peix Blau, “Anghió”, que 
ce celebra a la ciutat italiana de San Benedetto 
del Tronto, a finals de juny.
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ACTIVITATS | PROMOCIÓ DELS MENÚS
PARC A TAULA
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Els restauradors membres de Parc a taula que hi 
vulguin participar elaboraran una setmana l’any 
un menú propi, lliure, acotat en el preu i basat en 
productes agroalimentaris de productors de la 
seva àrea d’influència que estiguin adherits al 
programa. Un exemple és el menú “Montnegre-
Corredor 25”, commemorant els 25 anys de la 
declaració del Parc, en col·laboració amb els 
restaurants vinculats a aquest parc.

ACTIVITATS | SESSIONS DE TREBALL

Al llarg de l’any es dinamitzen reunions de treball 
amb tots els agents implicats per potenciar el 
coneixement i la interrelació entre restauradors, 
productors i elaboradors. L’objectiu és 
sensibilitzar-los pel que fa a la coincidència 
d’objectius i els interessos que tots ells tenen en 
comú.
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DIVULGACIÓ DEL PROGRAMA
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PRESENTACIONS OFICIALS
�Presentació de la Guia del Parc a taula 2014-2015, en col·laboració amb l’Ajuntament de 
Mataró, a l’Espai e-Àgora. Mataró, el 20/05/2014.

FÒRUMS ESPECIALITZATS
�Alta Escola de Turisme Ambiental del Parc Nacional de CinqueTerre. Itàlia, 11/04/2014. 
�Congrés Internacional de Turisme i Patrimoni Gastronòmic, organitzat per la càtedra 
UNESCO de la UB. Barcelona 16-20/06/2014.

FORMACIÓ A TÈCNICS I ACADÈMICS
�Desenvolupament socioeconòmic en espais protegits. EUROPARC-España, Fundación 
Fernando González Bernáldez i Diputació de Barcelona. Barcelona, 09/04/2014. 
�Màster en Gestió del Patrimoni Gastronòmic. Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme 
CETT-UB. Barcelona, 14/05/2014.

ALTRES
�També Europarc, ha creat un Geoportal de recursos culturals en espais naturals, on es 
presentarà el programa Parc a taula.
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WEB | http://parcs.diba.cat/web/parc-a-taula
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GUIA DEL PARC A TAULA  | APP
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PROPERAMENT

PROPERAMENT

PROPERAMENT
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XARXES SOCIALS | TWITTER | @parcataula
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XARXES SOCIALS | FACEBOOK | Parc a taula
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RECONEIXEMENTS
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1r Premis de Turisme Responsable de 
Catalunya (2013)

Parc a taula ha rebut el 2n premi i 
menció especial a la millor gestió del 
Patrimoni Natural a través de turisme.
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COM IMPLICAR’S-HI
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Si ets un organisme oficial o entitat local
�Ajuda’ns a fer difusió del programa en la teva àrea d’influència
�Presenta’ns aquells agents privats que poden estar interessants en formar part 
del Parc a taula
�Actua com a facilitador perquè puguem dur a terme les activitats del Parc a taula 
en el teu territori.

Si ets un agent privat que desenvolupa la seva activitat en el marc d’un espai 
natural
�Sol·licita la teva adhesió al programa (existeix una quota d’adhesió simbòlica).
�Beneficia’t de les activitats que et proposa el Parc a taula.
�Fes-nos propostes que permetin assolir els objectius del Parc a taula 
(desenvolupament econòmic + conservació del territori), i les estudiarem.

Si ets un ciutadà
�Consulta la Guia Parc a taula (www.linki.es/bfx) i consumeix productes i serveis de 
les empreses adherides al programa. D’aquesta manera, contribuiràs al 
desenvolupament socioeconòmic dels espais naturals i a la conservació indirecte 
dels mateixos.
�Estigues atent a les activitats que organitzem i participa en aquelles que puguis.
�Explica la nostra existència als teus amics i familiars.
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ENTITATS IMPLICADES
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Associació catalana sense ànim de lucre de 
ciutadans i ciutadanes que actua per a la 
defensa, l'estudi i la conservació del 
patrimoni natural, declarada oficialment 
entitat d’Utilitat Pública el 1979.

Recolza el Parc a Taula perquè... 

�A través del suport als productors locals, promou un sector econòmic clau en la 
configuració del paisatge i la biodiversitat de la província de Barcelona. 
�El recolzament indirecte al manteniment dels usos del sòl primaris en territoris de 
proximitat, permet mantenir els paisatges i processos ecològics essencials. 
�S’evita l'abandó i es disminueix el risc d'implantació d’altres usos del sòl que 
obririen la porta a sectors tradicionalment agressius pel territori en una província on 
destaquen les infraestructures, la construcció i la indústria en general.
�Suposa treballar en positiu, i de forma col·laborativa,  amb el sector públic i el 
sector privat (front l’estratègia “tradicional” de defensa de la natura, moltes vegades 
posicionada des d’una perspectiva merament ambiental, exclusivament 
proteccionista i, a vegades, de confrontació).



DIPUTACIÓ DE BARCELONA | PARC A TAULA 2014 | 32

Parc a taula edita anualment una guia on 
podeu trobar tots aquells agents que 
formen part del projecte. Disponible a 
http://parcs.diba.cat/web/parc-a-taula

Consulta online:

LA GUIA DEL PARC A TAULA



MOLTES GRÀCIES


