
FRA ROGER - PROPOSTA PLA D'ACTUACIÓ 2018

Assemblea Socis 2018

INTRODUCCIÓ

D'acord amb les línies d'actuació previstes al Pla Estratègic de l'associació Fra Roger, i fent-ne una 

revisió per tal de detectar els punts forts i les mancances, basades en l'activitat duita a terme durant 

els darrers anys, es plantejen les activitats o projectes que s'indiquen a continuació, inserits en 

diferents apartats. S'adjunta com annex a aquesta proposta, un document/calendari d'activitats més 

concretes, algunes de les quals tenen data fixada i d'altres no; es tracta d'un document de 

desenvolupament de les línies d'actuació previstes a aquesta proposta, i que també formen part del 

Pla d'Actuació per a l'any 2018

INVESTIGACIÓ I RECERCA

Publicar i consolidar els "Papers de Fra Roger"

Establir línia de suport econòmic per a estudis i treballs de recerca

Promoure publicacions: Història de la gastronomia, Diccionari termes gastronòmics…

Formació i investigació gastronòmica: Diàlegs a Mongofra

Recuperació de receptes populars: Taller de Memòria

GASTRONOMIA I EDUCACIÓ

Desenolupar el proyecte "Les assignatures a través de la gastronomia"

Classes de cuina per a fillets i filletes

Jornades sobre Alimentació i Salut

Desenvolupar el Pacte de Milan - Educació

Promoure la creació d'un Centre de Cultura Gastronòmica

DIVULGACIÓ (INTERIOR) CUINA I PRODUCTE

Diàlegs a Mongofre: sobre la promoció del producte i la cuina de Menorca fora de l'illa

Desenvolupar el Pacte de Milan - Promoció cuina i producte

Promoure un esdeveniment gastronomic d'àmbit nacional a Menorca

Participació a esdeveniments propulars: jornades, concursos, fires…

Jornades sobre producte: trilogia del producte; el peix i el producte de la mar

PROMOCIÓ DEL PATRIMONI CULINARI FORA DE MENORCA

Divulgació Papers Fra Roger

Participació a esdeveniments gastronòmics i turístics fora de Menorca



Assessorament, creació continguts, acompanyament… mitjans de comunicació de fora

Receptari Art de la Cuina segle XXI

Divulgació de l'orígen de la Salsa Maonesa

HISTÒRIA, ART I GASTRONOMIA

Jornades sobre cuina jueva

Un àpat De Recibaria

Pintura i gastronomia: La història a través de quadres de gastronomia i/o altre

Música i gastronomia: Opera a la taula i/i altre

Lliteratura i gastronomia: Dinar/Sopar amb lletres i/o altre

ALTRES ACTIVITATS

Assessorament i col·laboració amb entitats i administració pública per a projectes, esdeveniments

Presència mitjans de comunicació de Menorca: espais radiofònics, pàgines gastronòmiques…

Mantenir i promoure la formalització de convenis de col·laboració (entitats, empreses…)

Joc/App de Fra Roger i/o cuina de Menorca

Cuina i innovació: Innovem 2018, GastroTec Centre BiT

Biblioteca Fra Roger: promoure l'adquisició de llibres per a l'ampliació dels fons

Producció i venda de merchandising

Activitat web i xarxes socials

Captació socis, amics i patrocinadors


