
Potencialitats de l’Enoturisme per al  
Desenvolupament Local i Comarcal 

Catalunya incrementa cada any el número de 
turistes que visiten el nostre territori, i des de 
fa uns anys aquesta situació també es dóna en 
els turistes que tenen interès i curiositat pel 
món del vi i el cava. El 2014 ens van visitar 1 
Milió d’enoturistes. Aquesta tipologia de turistes 
tenen a més inquietud per conèixer aspectes 
culturals, patrimonials i gastronòmics de les 
localitats i comarques.  

 

Estem preparats per atreure’ls?  

 

I per a fomentar el seu interès en les 
nostres localitats i comarques?  

 

Volem que l’Enoturisme esdevingui una 
línia de desenvolupament real? 

 

Us proposem una reflexió estratègica i una 
anàlisi concreta de casos d’èxit i propostes 
d’implementació enoturístiques aplicables a les 
vostres  realitats locals i comarcals amb dades i 
continguts actualitzats.  

 

 

 

Objectius  
Incorporar l’Enoturisme a l’agenda local i comarcal. 
Analitzar els elements que constitueixen les claus 
d’èxit en un projecte o una destinació enoturística. 
Aprendre a identificar les potencialitats enoturístiques 
de cada localitat. 
Analitzar propostes d’actuació existents en el nostre 
territori. 
Conèixer la demanda turística actual i les noves 
tendències. 
 

Continguts 
Representants polítics dels Ajuntaments i 
Consells Comarcals.  

Visió estratègica de què pot representar l’enoturisme 
en el desenvolupament del territori. Tipus de 
desenvolupament d'èxit.  
Tècnics dels Ajuntaments, Consells Comarcals i 
altres organismes. 
Actors, formes de comercialització, identificació de les 
noves demandes. 

Públic a qui s’adreça 

Representants polítics dels Ajuntaments i Consells 
Comarcals. 

Tècnics dels Ajuntaments, Consells Comarcals i altres 
organismes.  



Potencialitats de l’Enoturisme per al  
Desenvolupament Local i Comarcal 

Docent. Damià Serrano i Miracle. 
 
Doctor en Geografia amb la Tesi “Aproximació 
territorial de l’enoturisme com a fenomen de 
desenvolupament local a Catalunya”.  
UB. 2015. 
 
Màster in Tourism Business Administration. Canterbury 
University (Nova Zelanda). 
Graduat en Comercialització i Informació Turística per 
CETT. Generalitat de Catalunya. 
Llicenciat en Geografia per la Universitat de Barcelona. 
 
Des del  2007 és Professor de Planificació Turística del 
Grau en Turisme a l’EUHT CETT, des del 2010 
Sommelier i Professor de Turisme Enogastronòmic – UB 
i Director Laboratori de Turisme (LABturisme) de la 
Diputació de Barcelona, totes elles fins l’actualitat. 
 
La seva formació i experiència li han permès conèixer i 
recollir dades de l’Enoturisme a Catalunya i a nivell 
internacional aportant una visió rigorosa i estratègica a 
les seves propostes i reflexions. 
 

Calendari  
Responsables polítics. 
10-05-2016 
De 18:00 a 21:00 
 
Tècnics d’Ajuntaments, Consells Comarcals i 
altres organismes. 
24-05 i 6-06 del 2016 
De 10:00-14:00  

Lloc de realització  
Edifici de l’Enològica. C/Amàlia Soler, 29  
08720- Vilafranca del Penedès.  

Inscripcions. 
 
Representants polítics dels Ajuntaments i 
Consells Comarcals. 30€ 
Tècnics dels Ajuntaments, Consells Comarcals  i 
altres organismes. 50€. 

 
Més informació. Tel. 93.169.41.02 
www.escolaenoturisme.cat 
 

https://www.vilafranca.cat/jsp/tramits/formulari_preinscripcio_enoturisme.jsp?idtramit=2663
http://www.escolaenoturisme.cat/

