CONVOCATÒRIA DE PREMSA

Signatura del conveni de col·laboració per al
desenvolupament del projecte “El Paisatge dels Genis”
Aquest dimarts, 13 de juliol, a les 19 hores, tindrà lloc al Palau Bofarull de la
Diputació a Reus la signatura del conveni de col·laboració territorial per al
desenvolupament del projecte turístic “El Paisatge dels Genis”, impulsat pels municipis
d’Horta de Sant Joan, Mont-roig del Camp, Reus i el Vendrell per a la creació d’una
oferta turística que aprofiti el potencial de la vinculació de les figures genials de Pablo
Picasso, Joan Miró, Antoni Gaudí i Pau Casals amb el territori; i que compta amb la
implicació del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i de la Universitat
Rovira i Virgili.
Participaran en la signatura Josep Poblet, president de la Diputació de Tarragona, Joan
Aregio, president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Lluís Miquel
Pérez, alcalde de l’Ajuntament de Reus, Benet Jané Palau, alcalde de l’Ajuntament del
Vendrell, Fran Morancho López, alcalde de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, Àngel
Ferràs Tomàs, alcalde de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, i Francesc Xavier Grau,
rector de la Universitat Rovira i Virgili. A més, Salvador Anton Clavé, director del Grup
de Recerca d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics de la Unitat de Geografia de la URV,
durà a terme la presentació d’aquest projecte turístic.
“El Paisatge dels Genis” forma part dels projectes desenvolupats al PCT de Turisme i
Oci pel Consorci MCTUR, que gestiona l’Oficina Tècnica del projecte. El Consorci per a
la Millora de la Competitivitat del Turisme i Oci a les Comarques de Tarragona compta
amb una subvenció dels fons FEDER Eix 1 a la demarcació de Tarragona.
Data: Dimarts 13 de juliol a les 19 hores
Lloc: Palau Bofarull de la Diputació (C/ Llovera, 15 de Reus)
Signants del conveni: Diputació de Tarragona, Patronat de Turisme de la
Diputació, Universitat Rovira i Virgili, i Ajuntaments d’Horta de Sant Joan, Montroig del Camp, Reus i el Vendrell.
En acabar l’acte les autoritats atendran els mitjans de comunicació.
Vila-seca, 12 de juliol de 2010
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