
 

 

Núm. 104\\ Abril 2020– Especial #confinamentaltcamp 

LA DGT I L’ACT POSEN EN MARXA UN PORTAL  

D’INFORMACIÓ PER A PROFESSIONALS DEL  

TURISME—COVID-19 

Fruit de la situació que estem vivint les institucions s’han organitzat per a poder 
donar eines de suport a tots els professionals del turisme de Catalunya. 

Així doncs la Direcció General de Turisme i l’Agència Catalana de Turisme han creat 
un apartat dins la seva pàgina web per a donar aquest suport.   

Espai dirigit als professionals del sector turístic per facilitar informació d’interès i 
actualitzada (protocols, comunicats, preguntes freqüents…). L’Agència Catalana de 
Turisme i la Direcció General de Turisme estan duent a terme un seguiment 
exhaustiu de tota la informació relacionada amb la COVID-19 que afecta el sector 
turístic català. Els dos organismes estableixen diferents línies de treball:  

– Activació de les fases corresponents del protocol d’actuació, segons l’evolució dels 
escenaris. Cada 48 hores l’equip directiu actualitza la informació per prendre 
decisions. 
– Actualització de la informació sobre la situació actual de Catalunya, a nivell de 
sector i en línia amb les recomanacions del Departament de Salut. 
– Aportació al sector de dades i anàlisis de valor que li permetin entendre la situació 
per tal de prendre les millors decisions. 
L’Agència Catalana de Turisme està reorganitzant la seva activitat per ajustar-la a la 

situació actual i planificant la fase de sortida d’aquesta situació que s’activarà una 

vegada remetin els efectes d’aquest virus. 

Hi trobareu documents d’interès, Mesures econòmiques de suport al sector turístic, 

Consultes i atenció a les empreses  i webs de referència. 

 

http://act.gencat.cat/covid19/  
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Activitats de la comarca 
Propostes per aquests dies: 

Des de @turismealtcamp des del 13 de març estem realitzant 2 campanyes a les xarxes: 
 
1. Amb la gent  que viu als pobles de la comarca. Volem donar a conèixer el paisatge del nostre territori des 
d’una altra perspectiva. Qui vulgui participar ha d’etiquetar les seves fotografies i/o iniciatives amb 
#confinamentaltcamp i així els hi donem visibilitat. 
 
2. Degut a que el mes de març i bona part de l'abril estem en plena temporada alta per nosaltres inclús més 
que l'estiu. Amb la situació actual el motor d'aquesta temporada que són les calçotades ha fet 2 greuges: 
    - Que els establiments de restauració, allotjament i activitats vinculades (museus, espais visitables, visites a 
cellers,etc.) no puguin obrir portes i no obtenir el calaix. 
    - Que els pagesos que cultiven els calçots (la IGP Calçot de Valls ha estimat que els quedaven un 5 milions 
de calçots per arrancar a l'inici de la crisi, però hem de tenir en compte que aquests pagesos no suposen la 
totalitat dels pagesos que cultiven calçots, és a dir que hi ha una estimació de 12 milions de calçots per 
vendre).  
Hem iniciat la campanya per donar a conèixer la cuina del Calçot, cada dia pengem una recepta cada dia a 
les xarxes dels tres Receptaris del Calçot que s'han editat des del 2014. Aquests receptaris ha estat elaborats  
per l'empresa de disseny Viñas i Montserrat, amb receptes dels restaurants de la comarca. Volem donar a 
conèixer que el calçot va més enllà de la calçotada, per així incentivar la incorporació a les llistes de la 
compra d'arreu de Catalunya aquest producte de temporada. 

 
Podeu veure aquesta iniciativa a les nostres xarxes (instagram, facebook, twitter) 
@turismealtcamp 
 

 

 Des de Turisme Alt Camp hem iniciat dues campanyes  

Iniciativa #vallsconfinat 

El #vallsconfinat és una inicitativa popular  que s’ha creat per a ser un espai de 
comunitat digital per tota la gent i entitats de Valls, per passar una mica millor 
aquests dies de confinament. 

Ens ofereixen: idees per a passar millor el confinament des d’una perspectiva 
ben vallenca, música, teatre, poesia, idees per als més petits, receptes de cuina, 
etc. 

De tot per a poder compartir moments, experiències de confinament a les  
xarxes. 

En aquests dies de confinament, Cultura Alcover segeuix més viva que 
mai, per gaudir-ne des de casa. 
El Convent de les Arts i el Museu d’Alcover ens porten un seguit de 
propostes dieàries de música, art, teatre, exposicions, etc. 
 
Es van iniciar el passat 1 d’abril i duraran fins que acabi la situació actual. 
 
Entreu les xarxes socials d’aquests dos espais: 
 
@convetarts  
 
@museualcover  
 

 Alcover ens ofereix la #culturaacasa  

 


