
	

NOTA DE PREMSA 

Presentació de les actuacions del projecte Alt Camp, 
Història i Patrimoni  

Aquest dimecres 15 tindrà lloc un PressTrip i un BlogTrip que s’ha organitzat per 
presentar, als mitjans de comunicació i espais webs especialitzats en turisme, les noves 
atraccions turístiques amb què compta la comarca de l’Alt Camp.

Pel dijous 16 s’ha organitzat un FamTrip per presentar aquestes noves atraccions als 
guies i empreses de guiatge que ofereixen visites a la comarca de l’Alt Camp.

També aquest dijous 16 de juny tindrà lloc la Taula Rodona “L’Alt Camp, història i 
patrimoni: les arrels d’una terra, mirada profunda dels vuit espais on s’ha 
intervingut” a la sala d’actes del Consell Comarcal de l’Alt Camp, a les 6 de la tarda. 
Està oberta a tothom que hi vulgui assistir.

VALLS, 13 de juny de 2022. Dimecres 15 tindrà lloc un PressTrip per presentar, als mitjans de 
comunicació i webs especialitzats en turisme, les noves atraccions turístiques amb què compta la 
comarca de l’Alt Camp gràcies al programa FEDER Alt Camp: Història i Patrimoni, les arrels 
d’una terra, on es visitarà Figuerola del Camp, el Pla de Santa Maria, Rodonyà I Vila-rodona. El 
dijous dia 16 es farà un FamTrip per fer la presentació a les empreses de guiatge, amb la visita a 
Puigpelat, Vallmoll, Picamoixons i Alcover. 

Aquest mateix dijous dia 16 a les 6 de la tarda, a la sala d’actes del Consell Comarcal de l’Alt 
Camp, tindrà lloc una Taula Rodona, oberta al públic en general, amb el títol “L’Alt Camp, història 
i patrimoni: les arrels d’una terra, mirada profunda dels vuit espais on s’ha intervingut”, que 
comptarà amb la participació d’Elisabeth Baldor Abril, historiadora i arxivera, presidenta de 
l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, Francesc Murillo Galimany, historiador i president de 
l’Institut d’Estudis Vallencs, Joan Papell i Tardiu, doctor en història medieval i Isidre Pastor i 
Batalla, arqueòleg i historiador de l’Art, i de Josep M. Rovira i Valls, director de Cultura i Paisatge 
com moderador. 

	 







	

El projecte Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d'una terra, inclou un conjunt d'actuacions 
impulsades per vuit municipis sota el paraigua del Consell Comarcal de l'Alt Camp amb 
cofinançament dels fons estructurals de la Unió Europea (FEDER) eix 6, tram local i el Pla 
Territorial de Foment del Turisme de la Direcció  General de Turisme. 

—————————————— 

MITJANS DE COMUNICACIÓ 
Podeu trobar més informació i descarregar fotografies i documents del projecte Alt 
Camp: història i patrimoni, les arrels d'una terra a l’espai web: https://altcamp.net/ 

—————————————— 

Contacte premsa: 
TGD Comunica 
Rafel Fortuny - rafel@tgd.info - 696 496 571 
Mar Calbet - mar@tgd.cat -Tel. 977 613 326 
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