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Aquest informe conté els treballs realitzats per a la Diagnosi de necessitats formatives en relació a
l’Enoturisme a Catalunya, per encàrrec de l’Escola d’Enoturisme i l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès, com a projecte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’FSE en el
marc dels Programes de suport al desenvolupament local.
Destacar l’agraïment a les persones que hi han col·laborat i que l’han fet possible, amb l’aportació
de dades i opinions per part de 22 persones membres del Grup Motor que han liderat el disseny, la
validació i l’impuls dels treballs de diagnosi realitzats; les 15 persones expertes entrevistades en la
fase inicial; els 126 cellers i cooperatives, restaurants, allotjaments i empreses de serveis turístics
especialitzats en enoturisme; les 114 persones assistents als fòrums territorials realitzats. En
conjunt, doncs, l’agraïment a les 241 persones i organitzacions que han fet possible els treballs.
La finalitat última de l'estudi és disposar d’informació de base sòlida per millorar l’encaix de l’oferta
formativa del sector enoturístic amb les necessitats dels cellers i cooperatives i resta d’operadors
(restaurants, allotjaments i empreses de serveis turístics). En conseqüència, els treballs també
s’han dirigit a identificar quins àmbits, temàtiques, es poden treballar de forma conjunta, generant
al mateix temps una metodologia que permeti actualitzar la informació d’una manera sistemàtica.
L’objectiu general del treball ha estat actualitzar i aprofundir en el coneixement que es té de la
realitat del sector a Catalunya, en concret, dels reptes de present i futur que es plantegen, de les
implicacions que tenen a nivell de competències professionals i qualificació de professionals del
sector i, finalment també, identificar les necessitats de formació que se’n deriven; en conjunt,
atenent a la diversitat territorial que engloba les diferents DO catalanes.
L’informe conté set capítols, amb el següent contingut:
1. Aquesta presentació.
2. El capítol 2 amb les dades primàries disponibles de les fonts oficials i el seu anàlisi.
3. El capítol 3, amb el detall i anàlisi creuat de la situació de l’enoturisme, els reptes, àrees de
millora i necessitats formatives obtingudes amb les entrevistes, l’enquesta i els fòrums
territorials.
4. Un capítol de conclusions.
5. Un capítol amb les propostes.
6. Un capítol annex, amb detall de les persones participants, les eines de recollida de dades,
els resultats obtinguts (taules i gràfics de l’enquesta, resum dels fòrums territorials) i la
documentació consultada.
El procés de treball que s’ha estructurat en diverses fases i ha combinat diversos instruments
metodològics per donar resposta als objectius fixats.
Es descriu a continuació aquesta metodologia:


El mapeig d’actors a partir del qual s’han identificat les persones expertes a entrevistar, els
nodes a partir dels quals enviar l’enquesta als cellers, cooperatives, restaurants,
allotjaments i empreses de serveis turístics, així com també, els nodes a patir dels quals
s’ha aconseguit fer participar al conjunt d’actors dels nou fòrums territorials realitzats.



Revisió de fonts estadístiques, informes i treballs afins a la diagnosi, per extreure
informació rellevant per a les diverses fases i tasques a realitzar.
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15 Entrevistes en línia a persones expertes en enoturisme, elaboració de vi i escumós i
turisme. S’han realitzat en el segon semestre de 2020.



Enquesta en línia a 126 empreses d’enoturisme, per obtenir dades de l’activitat de cada
establiment i una primera detecció de necessitats formatives. S’ha realitzat en el mes de
gener de 2021, mitjançant la plataforma en línia survey monkey.



9 Fòrums de debat territorial celebrats entre els mesos de febrer i març de 2021 amb
persones representants dels diversos sectors i agents. L’objectiu dels fòrums han estat
elaborar una diagnosi (DAFO) de l’enoturisme a cada territori, identificar la formació que es
considera prioritària.



3 Reunions del Grup Motor, per validar les fases i tasques dels treballs, el disseny de les
entrevistes, enquesta i fòrums territorials.



Treball de gabinet, per la preparació dels materials per les reunions, el buidat i l’anàlisi de la
informació, el disseny de les eines de recollida de dades (entrevistes i enquesta), el
tractament de les dades, la preparació dels fòrums territorials, i la formulació i concreció de
propostes i la redacció de documents.



Sessió de presentació final, dels resultats del treball i amb la participació dels agents que hi
ha participat.
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En aquest capítol es fa una anàlisi de les principals dades disponibles per dimensionar
l’enoturisme, des del punt de vista del teixit productiu i l’ocupació al voltant de l’elaboració de vins
i escumosos però també en relació altres activitats vinculades al turisme. A més a més, s’han
analitzat les dades disponibles per mesurar els territoris amb més superfície de vinya i s’ha
dimensionat el pes de l’activitat del sector agrari en el conjunt. El capítol conté també l’anàlisi de
les dades disponible de treball per ocupacions, per analitzar quins perfils afins a l’enoturisme tenen
major contractació, millors condicions i menys persones del mateix perfil com a demandants
d’ocupació no contractades. En últim terme, s’ha analitzat també l’oferta de formació professional i
inicial, l’ocupacional i la universitària .
En tots els casos en els que ha estat possible, s’han realitzat els càlculs per DO. Per fer-ho, s’ha
assignat cada municipi a la respectiva DO. En el cas dels municipis que pertanyen a una DO i a la
DO Catalunya, aquests s’han comptabilitzat dues vegades.

2.1 ACTIU PAISATGÍSTIC, TRADICIÓ I PES DE L’ACTIVITAT AGRÀRIA DEL
TERRITORI
En primer lloc, atenent a la superfície destinada a vinya per DO (2019), al seu pes sobre el total de
superfície cultivada i al total de superfície agrícola per DO, s’observen diferències en relació al pes
del paisatge, com actiu natural i conreat, tant vinculat i valorat en relació a l’experiència
enoturística. Destacar el següent:


El Penedès i el Priorat són les DO que presenten un potencial pel desenvolupament de
l’activitat enoturística per la qualitat paisatgística i pel seu vincle amb el cultiu de vinya, en
especial, pel volum de superfície de vinya sobre la superfície cultivada i pel volum de vinya
sobre el total de superfície total de la DO. Són clarament territoris, on l’actiu patrimonial
natural sobresurt en major mesura a la resta de territoris



En segon lloc, també la Montsant, la Conca de Barberà i la Terra Alta, i més en tercer lloc,
Catalunya, Alella, Tarragona i Empordà, destaquen en superfície de vinya sobre el total de
la superfície agrícola per DO.
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Taula 1 Superfície destinada a vinya per
DO, 2019
Ordenat de + a - segons % Vinya sobre sup. cultivada

70,4

Sup. de
vinya per
DO (ha)

% Vinya
sobre sup.
cultivada

% Vinya
sobre sup.
total de la
DO

24.653,91

70,4

17,1

1.534,55
2.381,99
5.827,08

45,4

7,6

Terra Alta

DO
Penedès
Priorat
Montsant

33,0

4,4

31,7

10,6

6.201,16

30,8

8,3

Catalunya
Alella

32.857,58

14,2
10,1

3,8
0,6

Tarragona

3.458,00
1.936,20

9,8

2,6

8,0

1,5

4.661,57

5,0

2,0

422,58

1,7

0,3

55.666,88

7,7

1,8

Conca de
Barberà

2.55,43

Empordà
Costers del
Segre
Pla de
Bages
Total
Catalunya

Gràfic 2 Superfície destinada a vinya sobre el total de
la superfície agrícola per DO, 2019

45,4
33,0 31,7 30,8
14,2

10,1 9,8

8,0

7,7

5,0

1,7

Gràfic 3 Superfície destinada a vinya sobre la superfície total de cada DO, 2019
16,7

10,6
8,3

7,6
4,4

3,8

2,6

2,0

1,8

1,5

0,6

0,3

Font: Actíva Prospect a partir del Mapa de Cultius de Catalunya amb origen DUN i del Mapa Urbanístic de Catalunya.
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En base a l’evolució de la superfície de vinya cultivada segons DO entre 2016 i 2019, indicar el
següent:


Les DO d’Alella i, en segon lloc el Pla de Bages i Priorat, tot i ser les més petites en nombre
d’ha. de superfície de vinya cultivada (cas d’Alella i Pla de Bages), són les que registren
majors creixements en aquest període, especialment elevat en el cas d’Alella. Això pot
estar apuntant a un procés de consolidació de les respectives DO.



En tercer lloc, Coster del Segre, Empordà, Tarragona i la Conca de Barberà han observat
un creixement sensiblement per sobre del creixement global del conjunt de Catalunya en el
període (pers obre del 3,1).



En quart lloc, DO Catalunya, Penedès i Montsant també creixent, si bé per sota del conjunt
i, només la Terra Alta s’ha reduït molt sensiblement entre 2016 i 2019.

Taula 4 Superfície de vinya cultivada segons DO, 2016-2019
Ordenat de - a + segons variació
En hectàrees (ha)
DO

2016

2017

2018

2019

Var. % 2016-19

Alella

156,95

191,22

220,44

224,92

43,3

Pla de Bages

371,93

388,64

412,02

425,43

14,4

Priorat

2.058,36

2.127,66

2.231,35

2.231,62

8,4

Costers del Segre
Empordà

4.462,16
1.849,68

4.437,84
1.712,71

4.585,84
1.938,09

4.672,56
1.921,43

4,7
3,9

Tarragona

3.338,11

3.310,74

3.448,36

3.458,63

3,6

Conca de Barberà

5.630,94

5.700,12

5.803,04

5.827,08

3,5

Catalunya

31.935,53

31.259,94

32.949,61

32.857,58

2,9

Penedès

24.104,58

23.628,61

24.768,97

24.687,00

2,4

Montsant
Terra Alta

1.648,08
6.221,02

1.660,73
6.240,28

1.736,88
6.266,93

1.684,92
6.201,16

2,2
-0,3

53.982,92

54.705,41

55.778,22

55.666,88

3,1

Total Catalunya

Font: Actíva Prospect a partir del registre d’indústries agroalimentàries de Catalunya del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació.
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A continuació s’exposen les dades en relació al nombre i pes dels establiments de la indústria del
vi, la seva diversificació en relació al tipus d’activitats econòmiques d’aquests establiments, el
nombre de llocs de treball del sector primari i el seu pes segons DO.
Pel que fa als establiments i les activitats, indicar el següent:


A Catalunya, la indústria del vi engloba 2.581 establiments, que en el conjunt
d’establiments industrials del país (43.180 establiments a la indústria al 2019) suposa un
pes del 6,0% en el conjunt del sector industrial català.



En segon terme, atenent al volum i a la diversitat d’activitats dels establiments de la
indústria del vi segons DO, s’observa una realitat força diversificada:
o

la Terra Alta és la DO que dedica més establiments a la producció de vi sense DO,
seguida de Tarragona, la Conca de Barberà, Costers del Segre, Pla de Bages,
Catalunya i l’Empordà.

o

El Priorat, Montsant i Costers del Segre dediquen molts més establiments a la
producció de vi amb DO. En aquest sentit, doncs, Costers del Segre al seu torn,
aposta en paral·lel per la producció de vi amb i sense DO. En una línia semblant,
també s’observa per la Terra Alta, la Conca de Barberà, Tarragona i Pla de Bages.

o

La producció d’escumós és especialment elevada a la DO Penedès i la DO Alella.
En segon terme, també és rellevant la producció d’escumós a Conca de Barberà.

o

La distribució de les activitats d’embotellament amb DO es distribueix de manera
similar, sent les DOs que menys establiments dediquen a la producció de vi amb
DO les que menys establiments dediquen a l’embotellament de vi amb DO:

o



Catalunya, Pla de Bages, Alella ,Terra Alta, Costers del Segre i Tarragona
tenen més establiments dedicats a l’envasament i/o embotellament de vi
sense DO.



En comparació, Priorat, Montsant i la Conca de Barberà, Costers del Segre,
Terra Alta i Penedès les que tenen més establiments d’envasament de vi
amb DO.

L’emmagatzematge amb tractaments enològics és significatiu al Priorat, Alella,
Montsant i Catalunya. Més en segon terme, també és destacat a Costers del Segre,
Penedès, Conca de Barberà, l’Empordà i la Terra Alta.
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Taula 5 Establiments de la indústria del vi per DO, 2019
Ordenat de - a + segons nombre d’establiments
DO

Establiments

% sobre total

Alella

65

2,5

Pla de Bages

76

2,9

Conca de Barberà

101

3,9

Tarragona
Costers del Segre

134
139

5,2
5,4

Priorat

215

8,3

Terra Alta

229

8,9

Montsant

247

9,6

Empordà

255

9,9

Penedès
Catalunya

968
2.125

37,5
82,3

Total

2.581

100,0

Gràfic 6 Distribució de les activitats dels establiments, 2019
Total

13,5

9,6

Terra Alta 1,8 16,3
Tarragona

7,6

22,0

10,3 10,2

24,2

13,6

6,2

22,7

Cuenta de Obtenció d'alcohols naturals per
destil·lació de vi, fruites, remolatxa, cereals i
similars
Cuenta de Elaboració de vi escumós (fermentació
en grans envasos)

21,5

15,0

20,3

3,0 12,9

Cuenta de Elaboració de vi escumós (fermentació
en ampolla)

15,9

Cuenta de Elaboració de vi escumós gasificat
Priorat 0,0
0,5

36,0

Pla de Bages 5,3 11,8
Penedès

22,4

27,8

Montsant 0,08,2
Empordà

12,0
8,6

Alella

17,2
0%

10%

31,9
22,0

30%

11,9
15,6
40%

50%

20,3

21,0

18,5
15,6
60%

Cuenta de Elaboració de vi de licor

18,7
13,0

Cuenta de Elaboració de most de raïm per
vinificar (MC/MCR) i altres tipus de most de raïm

22,0

Cuenta de Emmagatzematge amb tractaments
enològics

15,2

Cuenta de Envasament i/o embotellament de vi
sense DOP/IGP

15,6
70%

Cuenta de Elaboració de vi amb DOP/IGP
Cuenta de Elaboració de vi d'agulla

29,2

10,0 10,0

17,2

4,7 12,5
20%

7,4

8,0

Cuenta de Elaboració de vi sense DOP/IGP

19,7

6,3 11,9

13,0

11,9

34,0

9,6 8,1

14,8

18,7

1,5
18,4

16,6

32,1

5,8 11,6

Conca de Barberà

5,3

8,3

6,3 11,9

Costers del Segre

Catalunya

23,0

80%

90% 100%

Cuenta de Envasament i/o embotellament de vi
amb DOP/IGP

Font: Actíva Prospect a partir del registre d’indústries agroalimentàries de Catalunya del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació.

A continuació s’analitzen diverses dades del sector primari per dimensionar el seu pes amb
l’enoturisme. Destacar els següents aspectes metodològics:


S’analitzen les dades globals del sector primari, en la mesura que estan disponibles per
municipis i ha fet possible indicar els llocs de treball del sector per cada DO.



Identificar els territoris amb un major pes del sector primari respecte la resta de sectors,
permet establir una relació del territori a una major tradició d’aquest sector, al mateix temps
que l’oportunitat de generar sinèrgies amb diferents productes (vi, oli, fruita seca, horta,
etc.), creant-se un paisatge més ric, etc.
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En base a les dades disponibles, destacar el següent:


Catalunya compta amb 80.422 llocs de treball vinculats al sector primari, el que suposa el
2,3 del conjunt de llocs de treball al 2019.



La Terra Alta, el Montsant i el Priorat són les DO que tenen un major pes del sector primari
sobre la afiliació (en percentatge), seguits de Costers del Segre i la Conca de Barberà.

Taula 7 Llocs de treball al sector primari
segons DO, 2019

Gràfic 8 Pes del sector primari sobre la afiliació
total segons DO, 2019

Ordenat de + a - segons pes del sector primari

Percentatge (%)

Llocs de treball
al sector primari

Pes del sector
primari sobre total
afiliació (%)

Terra Alta

726

25,1

Montsant

517

23,8

DO

Priorat

Terra Alta

25,1

Montsant

310

18,9

Priorat

Costers del Segre
Conca de Barberà

8.407
379

7,5
5,4

Costers del Segre

Tarragona

2.532

2,7

Empordà

1.717

2,6

Penedès

2.961

2,0

Pla de Bages

1.065

1,5

Catalunya
Alella

24.793
1.828

1,2
0,8

Total Catalunya

80.422

2,3

23,8
18,9
7,5

Conca de Barberà

5,4

Tarragona

2,7

Empordà

2,6

Penedès

2,0

Pla de Bages

1,5

Catalunya

1,2

Alella

0,8

Font: Actíva Prospect a partir de les dades de l’Observatori del Treball i el Model Productiu i del SEPE.

2.2 ELABORACIÓ DE VINS I ESCUMOSOS
En base a les dades i informes publicats per l’INCAVI, a continuació es destaquen les relatives a
dimensionar en volum d’hectolitres de vi comercialitzat per DO, la tipologia de vi i/o escumós
comercialitzat segon DO, així com dades significatives de la comercialització de vi i escumós de
Catalunya al mercat internacional.
En primer lloc, destacar que en el període 2016 a 2019, la producció de vi i escumós va patir una
forat davallada. En aquest període, hi ha dades mancants per la DO Alella i de la DO Pla de Bages.
En conjunt, en el període de 2016 a 2019, especialment el Penedès i la Terra Alta i, també en part
la Conca de Barberà, són les úniques DO que han aconseguit incrementar la producció de vi.
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Gràfic 9 Hectolitres totals de vi comercialitzat per les DO catalanes, Campanyes 2016-2019

Cava

Catalunya

Penedès

1.920.000

520.000

140.000

1.880.000

480.000

136.000

1.840.000

440.000

132.000

1.800.000

400.000

128.000

Empordà
50.000

Montsant
48.000

48.000

Costers del Segre
60.000
50.000

44.000

46.000

40.000
40.000

44.000
42.000

30.000

36.000

Priorat

20.000

Terra Alta

36.000

50.000

32.000

40.000

28.000

30.000

Tarragona
15.000
13.000
11.000
9.000
7.000

24.000

20.000

Conca de Barberà
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000

5.000

Pla de Bages

Total

6.000

2.800.000

4.000

2.700.000

2.000

2.600.000

0

2.500.000

Font: Informe sobre el sector vitivinícola a Catalunya, INCAVI. 2020.
Nota: la DO Alella no hi queda reflectida per manca de dades. Passa el mateix amb la DO Pla de Bages per a la campanya 2018/19.

Atenent a la proporció de cada tipus de vi i cava comercialitzar per les DO, destacar el següent:
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La comercialització de vi Negre és significatiu en les DO del Priorat, Montsant, Terra Alta i
Tarragona. Més en segon terme, també significatiu en Costers del Segre, l’Empordà i la
Conca de Barberà.



En el cas de vi Blanc, destaca la DO Catalunya, el Penedès, Costers del Segre i la Conca
de Barberà.



En el cas del Cava, principalment vinculat a la DO Cava, destaca el Penedès, Tarragona i
Empordà.
Gràfic 10 Proporció de cada tipus de vi comercialitzat per les DO
catalanes i Cava segons DO, Campanya 2018/2019

Font: Informe sobre el sector vitivinícola a Catalunya, INCAVI. 2020.
Nota: Es mostren els percentatges superiors al 3% per cada DO.

Les dades publicades per l’INCAVI relatives als hectolitres de vi i cava comercialitzats al mercat
exterior per DO, juntament amb les dades que permeten dimensionar el volum que cada DO
comercialitza a l’àmbit internacional i nacional, són molt significatives del rol que juguen en cada
cas.
En relació a les dades de comercialització internacionalitzada, destacar el següent:


La DO Cava és la més internacionalitzada, en el 81,8% de la seva producció en hectolitres.



En segon terme, per bé que força per sota de la seva producció, destaca la DO Catalunya
(12,2%) i la del Penedès (2,5%).



La resta de DO tenen un nivell d’internacionalització de la producció d’1% o inferior.
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Atenent al pes de comercialització al mercat internacional i mercat estatal de cada DO, s’observen
les següents diferències:


La DO Cava és la més internacionalitzada, venen dos terços de la seva producció a fora, i
només un al mercat estatal.



El Priorat segueix una pauta similar, amb gairebé la mateixa quota de mercat internacional i
estatal, essent sensiblement superior l’internacional.



En el cas de la DO Catalunya, la proporció es de 42% al mercat exterior i el 57% al mercat
estatal.



Entre la resta de DO, la preeminència del mercat estatal és de dos terços o més de la
producció, amb una quota d’internacionalització força reduïda.

Finalment, d’especial interès les dades publicades per l’INCAVI, per conèixer quins països són
especialment consumidors de la producció de cada DO en la campanya 2018-2019. Aquestes
dades analitzen les vendes en els 5 primers països on es comercialitza la producció per DO.
Destacar el següent:


La DO Cava es comercialitza principalment a Alemanya, i també a Bèlgica i al Regne Unit.



En el cas de la DO Montsant, té un major pes als EUA, i també a Alemanya i al Regne Unit.



La DO Penedès es comercialitza de forma destacada a Suècia i a Alemanya.



En el cas de DO Tarragona, és significatiu als Països Baixos i a Hongria. Comparativament
a la resta de DO, Tarragona és l’única que entre els 5 primers països del mercat
internacional, compta amb quota de mercat al mercat asiàtica, com Xina i Japó.



La DO d’Empordà és en proporcions semblants especialment comercialitzada als Països
Baixos i a Suïssa.



La DO Catalunya es comercialitza de forma destacada al Regne Unit (amb una quota de
mercat en aquest país en termes relatius, superior a la resta de DO).



La DO Priorat es comercialitza a l’àmbit anglosaxó, als EUA i a Irlanda.



En el cas de DO Costers del Segre, és significatiu en els EUA i, també, a Suècia i Finlàndia.



La Conca de Barberà es comercialitza principalment als EUA (amb una quota de mercat en
aquest país, en termes relatius, superior a la resta de DO).



La DO Terra Alta es comercialitza principalment als EUA, i també destaca al Brasil, essent
l’única DO amb presència important en un país del continent d’Amèrica del Sud.
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Gràfic 11 Proporció de vi comercialitzat per les
DO catalanes i Cava en el mercat exterior i
estatal segons DO, Campanya 2018/19

Gràfic 12 Hectolitres de vi comercialitzat al
mercat exterior per les DO catalanes i Cava
segons DO, Campanya 2018/19

Gràfic 13 Proporció de vi comercialitzat al mercat exterior per les DO catalanes i Cava en cada
país segons DO, Campanya 2018/2019

Font: Informe sobre el sector vitivinícola a Catalunya, INCAVI. 2020.
Nota: S’han emprat els 5 primers països.
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2.3 PERFILS I DEMANDES D’OCUPACIÓ
En aquest apartat, en primer lloc, s’han identificat les ocupacions vinculades a l’enoturisme, des
de les activitats de producció agrícola, passant per l’elaboració de vins i escumosos,
comercialització, guiatge, restauració, maridatges, tast, allotjament i activitats de serveis turístics.
En segon lloc, a partir de les dades monitoritzades a la web de Treball per ocupacions1, de
l’Observatori del Treball i Model productiu del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, s’ha
dimensionat el nombre de persones contractades per les ocupacions vinculades a l’enoturisme al
2020, al mateix temps que s’ha dimensionat el volum de persones demandants no ocupades en el
mateix període.
En tercer lloc, mitjançant l’índex sintètic global per a cada ocupació que proporciona l’eina, s’ha
analitzat en les ocupacions vinculades a l’enoturisme en quines ocupacions hi ha més
contractació, millor qualitat en la mateixa i menor nombre de demandants de l’ocupació al SOC
durant menys temps. Destacar, en aquest sentit, que quan l’índex sintètic global és més elevat
(proper a 100), suposa que hi ha un major nombre de contractes en una ocupació, que aquests
contractes són de major qualitat i menor és el nombre de persones demandants de l’ocupació a
través del SOC i durant menys temps.
A continuació es fa una síntesi dels principals aspectes observats. Destacar que en algunes
ocupacions, en tractar-se de dades globals per Catalunya, hi ha comptabilitzats persones
contractades vinculades també a altres sectors i cadenes de valor, com en el cas d’ocupacions de
producció agrícola, comercial o de la restauració. Les dades presentades estan ordenades de
major a menor qualificació segons ocupació, situant al principi de la taula les ocupacions amb
major qualificació.
En relació a l’elaboració de vins i escumosos, els aspectes a destacar són:

1



El ventall d’ocupacions de l’àmbit agrícola i indústria alimentària vinculades a l’enoturisme
tenen valors positius en relació a la contractació, qualitat de la mateixa i demandants no
ocupats, exceptuant la de degustació i classificació d’aliments i begudes.



Les tres ocupacions amb un índex sintètic més elevat es vinculen a la producció agrícola i
elaboració de vins i escumosos, és a dir, que són ocupacions amb un elevat nombre de
contractació, qualitat de la mateixa i menor nombre de persones demandants de
l’ocupació. Es tracta dels peons agrícoles, els operadors de màquines d’embalatge,
embotellament i etiquetatge i els enginyers agrònoms. No obstant això, destacar en el cas
dels enginyers agrònoms un elevat nombre de persones demandants d’ocupació no
ocupades.



En tercer lloc, en base a l’índex global, segueixen les ocupacions d’enòleg, de treballadors
qualificats en activitats agrícoles, els treballadors de l’elaboració de vi i els enginyers
tècnics agrícoles. També en el cas dels enòlegs, s’observa un elevat nombre de persones
demandants no ocupades.

https://treballperocupacions.observatoritreball.gencat.cat/treballperocupacions/web/quina-ocupacio-t-interessa/indicadors-principals
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En relació a activitats turístiques, les situacions són diverses:


Les ocupacions amb un índex sintètic més elevat és la d’empleat d’informació a l’usuari,
molt per sobre de recepcionistes d’hotels, tècnics d’empreses i activitats turístics i
empleats d’agències de viatges, totes tres amb un elevat volum de persones demandants
de l’ocupació no ocupades (en els darrers 12 mesos).



Les ocupacions d’acompanyants turístics i guies de turisme estan en una situació menys
favorable, amb menor contractació, baixa qualitat de la mateixa i un elevat nombre de
persones demandants no ocupades.

Taula 14 Perfils, contractació i demandants d’ocupació
Codi

Denominació de l’ocupació

1411

Directors i gerents d'hotels

1419
1421

Directors i gerents d'altres empreses de
serveis d'allotjament
Directors i gerents de restaurants

2422

Enginyers agrònoms

2424

Enginyers tècnics agrícoles

2427

Enòlegs

2630

Tècnics d'empreses i activitats turístiques

3510

Agents i representants comercials

4411

Empleats d'informació a l'usuari

4421

Empleats d'agències de viatges

4422

Recepcionistes d'hotels

5000

Cambrers i cuiners propietaris

5120

Cambrers assalariats

5823

Persones
contractades
2020

125

Persones
demandants
no ocupades
(12 darrers
mesos) 2020
544

47

Índex
sintètic
global

Contractaci
ó

Qualitat
dels
contractes

Demandants

53,3

27,2

68,9

73,3

82

46,7

27,1

68,5

47,7

195

1.254

47,4

26,9

64,1

56,9

96

200

58,3

39,9

60,5

84,9

126

338

50,6

41,0

60,1

52,7

29

63

55,2

26,5

71,1

78,9

530

2.659

47,4

38,1

48,9

60,2

12.608

29.973

56,6

63,9

64,9

33,1

3.096

16.797

50,5

55,0

47,6

47,6

624

3.807

43,2

37,6

41,6

54,5

2.286

11.345

49,4

47,2

46,8

56,5

62.841

113.694

50,0

63,4

32,7

52,6

Acompanyants turístics

291

742

38,7

37,4

22,0

64,1

5825

Guies de turisme

384

3.317

33,3

33,0

14,9

59,6

5840

Treballadors propietaris de petits
allotjaments
Treballadors qualificats en activitats
agrícoles (excepte hortes, hivernacles,
planters i jardins)
Treballadors de l'elaboració del vi

2.625

13.390

50,7

63,2

45,7

37,8

333

381

53,2

47,7

56,1

57,9

439

822

39,8

41,8

35,3

42,9

3.019

2.613

53,7

77,3

44,2

29,3

3.159

2.304

57,3

85,1

47,4

26,8

28.673

24.085

61,0

90,6

40,5

42,4

6110

7707
7709
8160
8193
9511

Degustadors i classificadors d'aliments i
begudes
Operadors de màquines d'elaborar
productes alimentaris, begudes i tabac
Operadors de màquines d'embalatge,
embotellament i etiquetatge
Peons agrícoles (excepte d'hortes,
hivernacles, planters i jardins)

Font: Observatori del Treball i Model productiu del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
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2.4 OFERTA FORMATIVA EN ENOTURISME (FP I CP)
En aquest apartat s’ha identificat per a les diverses qualificacions vinculades a l’enoturisme,
l’oferta de titulacions en formació professional inicial a Catalunya, en concret, els cicles de
formació professional de Grau Mitjà i de Grau Superior afins a l’enoturisme i vinculats a les famílies
d’agrària, indústria alimentària, comerç i màrqueting, hosteleria i turisme; les titulacions de grau
superior, tant els graus universitaris com els màsters i postgrau. Aquesta informació s’ha
complementat amb els certificats de professionalitat i la formació d’oferta per àrees prioritàries
(FOAP) que s’ofereix a les persones treballadores, preferentment en situació d’atur i demandants
d’ocupació, una formació adient al seu perfil i adaptada a les necessitats del mercat laboral.
En base a les dades obtingudes, destacar que en conjunt hi ha una amplia oferta en les diverses
famílies professionals, tant de certificats de professionalitat, com de cicles formatius de grau mitja i
superior, com de títols universitaris.
En tot cas, potser caldria millorar l’oferta de grau universitari vinculant el màrqueting, la
comercialització i l’enoturisme, després de cursar el CFGS en Màrqueting i publicitat (perfil
enològic) i previ al Postgrau Wine business and màrqueting vitivinícoles. En una línia semblant,
vincular una titulació de grau universitari en digitalització i big data aplicat a turisme. En conjunt,
també, incorporar als currículums en l’àmbit de turisme,vitivinícola i d’enologia continguts sobre
enoturisme.

Detecció de les necessitats formatives en relació a l’Enoturisme a Catalunya
Informe final

20

Taula 15 Oferta de formació i qualificacions per famílies o àrees professionals
Família /
Nivell Qualificació
Àrea
Professional
1
Activitats auxiliars en
agricultura***
2
Agrària

Indústria
alimentària

Activitats auxiliars en
agricultura***
Agricultura ecològica.

3
Gestió de la producció agrícola

1

Operacions auxiliars d’elaboració a
la indústria alimentària**

2
3

3

CODI CP

AGAX0208

SOC FOAP Títol FP/PQPI-PFI
Prioritat
comarcal
35 de 42
PFI Auxiliar en activitats
agropecuàries

AGAU0108 9 de 42
AGAU0208 12 de 42

3

3
Comerç i
màrqueting

Agricultura ecològica

Certificat de
Professionalitat (FOAP)

Gestió de la producció
agrícola

CFGM Tècnic en Producció
agroecològica
CFGS Tècnic superior en
Paisatgisme i medi rural
CFGS Tècnic superior en
Gestió forestal i del medi
natural

INAD0108

21 de 42

Elaboració de vins i licors

Operacions auxiliars
d’elaboració a la
indústria alimentària**
Elaboració de vins i licors

INAH0109

14 de 42

CFGM d’Olis d'oliva i vins

Indústries derivades del raïm i del
vi
Enotècnia

Indústries derivades del
raïm i el vi
Enotècnia

INAH0110

13 de 42

CFGS de Vitivinicultura

INAH0209

8 de 42

CFGS de Vitivinicultura

Atenció al/la client/a,
consumidor/a i/o usuari/ària

Atenció al/la client/a,
consumidor/a i/o
usuari/ària

COMT0110 1 de 42

CFGS en Màrqueting i
publicitat (perfil enològic)

Operacions bàsiques de
càtering

HOTR0308

3 de 42

PFI Auxiliar d'hoteleria:
cuina i càtering

HOTR0208

31 de 42

Títol universitari (Grau)

Títol universitari (Màster/
postgrau)

Enginyeria agrícola o agrònoma
Enginyeria Agroalimentària
Enginyeria agrària i alimentària
Enginyeria de ciències
agronòmiques

CFGM d’Elaboració de
productes alimentaris
Grau en Enologia

OIV - Management of the Vine
and Wine Sector
WINE URV Vic-ManresaPostgrau Interuniversitari de
gestió d'empreses
ESOC Rev. Món del vi - Postgrau
Wine business and
màrquetingvitivinícoles

Hosteleria i
turisme
1
Operacions bàsiques de càtering
1
Operacions bàsiques de restaurant
i bar***

Operacions bàsiques de
restaurant i bar***

3

Sommelieria

Sommelieria

2

Allotjament rural

Allotjament rural

Restauració

HOTR0209
Agroturisme
Allotjament

3

Recepció

3

Creació i gestió de viatges
combinats i esdeveniments

3

Guia de turistes i visitants

Turisme

Recepció en allotjaments
Creació i gestió de
viatges combinats i
esdeveniments

1 de 42

HOTU0109 2 de 42
HOTA0308

1 de 42

HOTG0108

0 de 42
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PFI Auxiliar en establiments
hotelers i de restauració
CFGM Serveis de
restauració
CFGS Direcció en serveis de
restauració
CFGS Gestió d'Allotjaments
Turístics

Direcció Hotelera
Gestió Hotelera i Turística
Gestió Turística i Hotelera
Gestió en Turisme i Hoteleria

URV- Màster Internacional en
Innovació en Enoturisme
(WINTOUR)

CFGS Agències de Viatges i
Gestió d'Esdeveniments

21

Família /
Nivell Qualificació
Àrea
Professional

Certificat de
Professionalitat (FOAP)

CODI CP

HOTI0108

3

Promoció turística local i
informació al visitant

Promoció turística local i
informació al visitant

SOC FOAP Títol FP/PQPI-PFI
Prioritat
comarcal
CFGS Guia, Informació i
Assistència Turístiques
CFGS Guia, Informació i
Assistències Turístiques,
perfil professional
d'Animació Turística
9 de 42
CFGS Guia, Informació i
Assistència Turístiques
(Perfil professional
d’Enoturisme)

Títol universitari (Grau)

Títol universitari (Màster/
postgrau)

Turisme

CFGS Agències de Viatges i
Gestió d'Esdeveniments
3

Venda de serveis i productes
turístics

Venda de serveis i
productes turístics

HOTG0208

0 de 42

CFGS Agències de Viatges i
Gestió d'Esdeveniments
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació disponible a les webs corporatives del Departament d’Educació i del Servei Púbic d’Ocupació de Catalunya.
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2.5 OFERTA I DEMANDA ENOTURÍSTICA
Per complementar els actius del territori en relació a l’enoturisme, es detallen a continuació dades
en relació a activitats turístiques i vinculades també al turisme amb altres finalitats (paisatge
marítim i platges, actius arquitectònics i de patrimoni, entre altres).
En relació a les dades publicades sobre places i establiments turístics, destacar el següent:


L’any 2019, Catalunya disposava de 604.591 places turístiques i 5.840 establiments
turístics.



Les dades per DO, deixant a banda la DO Catalunya, la DO Tarragona, Penedès i Alella són
les que tenen més places turístiques per acollir a visitants.

Taula 16 Places i establiments turístics segons DO, 2019
Ordenat de - a + segons pes del sector primari
DO

Places turístiques

Priorat
Terra Alta
Montsant
Conca de Barberà
Pla de Bages
Costers del Segre
Alella
Penedès
Tarragona
Empordà
Catalunya
Total Catalunya

710
1.170
1.240
2.141
2.349
8.717
21.519
25.271
71.133
90.909
345.593
604.591

Pes de places sobre
total (%)
0,1%
0,1%
0,2%
0,3%
0,3%
1,4%
3,5%
4,1%
11,7%
15,0%
57,1%

Establiments turístics
28
39
50
65
123
191
133
270
245
509
2.713
5.840

Pes d’establiments
sobre total (%)
0,4%
0,6%
0,8%
1,1%
2,1%
3,2%
2,2%
4,6%
4,2%
8,7%
46,46%

Font: Actíva Prospect a partir de les dades de l’Idescat i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

En base a les dades disponibles sobre l’evolució de places turístiques en diverses tipologies,
indicar el següent segons l’evolució de les DO:


Atenent a l’elevat creixement de places en algunes DO, les DO Priorat i Terra Alta són les
que més han aprofitat el seu potencial enoturístic, més que triplicant les respectives ofertes
d’allotjament turístic en els darrers anys.



Mentre que l’evolució ha estat desigual als sectors hotelers i de càmping a les diferents DO,
es pot observar com el creixement ha estat compartit per tots els territoris en el cas del
turisme rural, destacant amb major creixement en el cas de DO Tarragona i Penedès.



En el cas de l’evolució de places de càmping, el creixement també ha estat notable en el
cas de la DO Montsant i Priorat.
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Gràfic 17 Places hoteleres segons DO, 20032019

Gràfic 18 Places de càmping segons DO, 20032019
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Gràfic 19 Places de turisme rural segons DO,
2003-2019

Gràfic 20 Places turístiques totals segons DO,
2003-2019
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Font: Actíva Prospect a partir de les dades del l’Idescat i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
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Finalment, s’han recollit i analitzat les dades sobre recaptació de l’impost en relació a les estades en establiment turístic per DO entre el 2n
semestre de 2012 i el 1r semestre de 2019. Atenent als resultats destacar el següent:


Les DO Priorat, Montsant i Conca de Barberà són les que han registrat majors increments en la recaptació de la taxa turística,
clarament vinculable a l’enoturisme, com a principal i destacat atractiu turístic d’aquests territoris (vegeu variació entre 1r semestre de
2013 i 1r semestre de 2019).



Destacar, en aquest sentit, que en aquest període totes les DO incrementen la recaptació de la taxa turística.



Comparativament, en quantitat de taxa recaptada destaquen significativament per sobre la resta, les DO Tarragona i Empordà i, més
en segon terme, Penedès.

Taula 21 Recaptació de l’impost sobre estades en establiments turístic segons DO, 2n sem. 2012-1r sem. 2019
En milers d’euros
2n sem
2012

1r sem
2013

2n sem
2013

1r sem
2013

2n sem
2014

1r sem
2015

2n sem
2015

1r sem
2016

2n sem
2016

1r sem
2017

2n sem
2017

1r sem
2018

2n sem
2018

1r sem
2019

Var. %
1r sem
2013-19

137,8
6.450,5

720,3
18.424,7

196,4
10.207,2

717,5
20.002,0

238,9
10.685,6

682,5
21.248,3

289,3
12.088,6

785,8
22.792,5

301,4
12.679,8

929,4
28.875,7

371,9
15.177,6

953,7
28.051,1

355,4
17.147,1

999,7
30.621,3

38,8
66,2

1,7

19,2

4,0

23,2

6,7

24,9

5,2

32,1

4,7

41,4

4,9

41,1

6,1

45,2

134,9

74,9

118,9

101,6

136,0

100,7

148,2

127,1

149,6

121,8

186,4

138,0

164,6

126,7

194,0

63,2

Empordà

171,5

1.816,3

320,4

2.034,6

332,4

2.193,0

406,6

2.395,9

388,5

2.941,6

472,8

2.804,4

433,4

2.992,0

64,7

Montsant

2,0

2,7

4,0

2,4

5,3

6,0

5,2

5,3

4,5

8,2

4,4

5,2

6,1

8,6

221,0

156,3
33,3

558,3
53,8

215,1
40,9

596,3
60,1

212,5
46,4

648,6
67,1

274,5
61,5

740,5
64,9

288,4
54,5

888,9
82,1

328,1
62,4

879,7
76,0

351,5
61,6

935,0
81,2

67,5
50,9

Alella
Catalunya
Conca de
Barberà
Costers del
Segre

Penedès
Pla de Bages
Priorat

1,3

2,0

2,7

6,6

1,4

7,2

4,9

7,8

3,2

14,7

6,2

7,9

6,0

7,0

252,9

Tarragona

202,1

3.382,8

401,1

3.292,4

380,4

3.283,1

548,4

3.609,7

584,4

4.414,3

726,9

4.091,3

660,7

4.580,7

35,4

Terra Alta

4,3

17,4

6,1

22,4

7,3

21,8

11,2

24,2

8,6

30,1

11,3

23,7

7,4

23,1

32,6

8.117,0

26.385,3

12.705,3

28.346,3

13.266,1

29.890,7

15.224,1

32.033,3

15.990,5

39.918,0

18.774,2

38.485,7

20.807,9

41.890,5

58,8

Total Catalunya

Font: Actíva Prospect a partir de les dades de l’Agència Tributària de Catalunya (dades actualitzades a 29/11/2019)

Detecció de les necessitats formatives en relació a l’Enoturisme a Catalunya
Informe final

25

Detecció de les necessitats formatives en relació a l’Enoturisme a Catalunya
Informe final

26

En aquest capítol es descriu la situació actual de l’enoturisme, els reptes, els àmbits de millora, les
competències necessàries i la formació prioritària a partir de la visió de les entrevistes al 15
persones expertes en el sector vitivinícola, el turisme i l’enoturisme, com a agents clau en el
coneixement de l’evolució, canvis i tendències de l’enoturisme; de la visió de les 126 persones
representants de cellers i cooperatives, restaurants, bars i botigues de vi, allotjaments i empreses
de serveis turístics enquestats; i , especialment, a partir de la visió de les 114 persones que han
participat als 9 fòrums territorials, donant veu a la xarxa diversa d’agents a cada territori, per posar
en relleu les especificitats territorials.

3.1 EVOLUCIÓ I SITUACIÓ ACTUAL
El conjunt d’activitats econòmiques que es vinculen amb l’enoturisme observen un creixement al
voltant de l’any 2000 i, de forma important, un creixement rellevant en els darrers cinc o sis anys i
prèviament a l’arribada de la covid19 (en el 2020). En l’enquesta realitzada2 es constata aquesta
realitat, amb establiments d’una llarga trajectòria (fins a gairebé 250 anys), més de la meitat amb
més de 20 anys d’activitat, i amb un sector notable de joves empreses creades més recentment en
els darrers 10 anys. En conjunt, al 2020 el pes de l’enoturisme en la facturació dels cellers i
cooperatives consultats s’observa tres nivells: un segment amb l’enoturisme consolidat a la
facturació amb un pes del 20% o superior (19%), un segment amb un pes de l’enoturisme entre el
10% i el 20% de la facturació (26%), i la meitat de cellers i cooperatives amb poc pes de
l’enoturisme en la facturació (inferior al 10% i en alguns casos sense haver-ho valorat).
Aquest creixement de l’enoturisme es vincula amb la consolidació en termes de qualitat dels vins
catalans vinculat també a la incorporació de la recerca i la tecnologia en la producció, amb un
elevat nivell de notorietat i prestigi de les DO, a la professionalització i el creixent nombre d’experts
en l’àmbit de l’enologia i la vitivinicultura, amb el destacat posicionament de Catalunya com a destí
turístic i enoturístic, en la mesura que cada cop hi ha més cellers i cooperatives amb oferta
d’enoturisme, en que aquesta oferta enoturística és diversificada i acull a diferents perfils de
visitant, entre d’altres. En aquest sentit, entre els reptes en l’àmbit de l’elaboració de vins i
escumosos, s’observa en alguns casos la transformació de l’activitat de producció bàsicament a
vitivinicultura i també el repte de la internacionalització.
En l’àmbit de la formació i professionals, es compta amb oferta en l’àmbit de la formació i la
recerca i innovació, tant en l’enologia amb la URV i centre de formació professional amb cicles
vinculats com en la recerca bàsica i aplicada com IRTA i INCAVI, però també en l’àmbit de les
Escoles agràries i centres especialitzats (a Gandesa, Espiells i Falset) i les facultats d’enginyeria
agrònoma i les ADF.
En aquesta mateixa línia de la professionalització de l’enoturisme, dos de cada cinc
cellers/cooperatives consultats compta amb perfils específics en plantilla, com el responsable
d’enoturisme (dedicació exclusiva) i el/la guia d’activitats enoturístiques.
En aquest període, s’observen diferents velocitats i resultats segons territori en relació a
l’enoturisme a Catalunya, també vinculat a les diferències en els models de lideratge, Governança i
gestió que hi ha, en alguns casos amb una trajectòria de més anys i altres amb trajectòries més
joves.

2

Vegeu l’annex amb les taules i gràfics de resultats
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En aquest context recent, l’any 2020 la crisi econòmica provocada per la covid19 suposa una greu
afectació a l’enoturisme, la restauració i les activitats turístiques en general, provocant una forta
davallada en la demanda (d’activitat turística, però també de vendes de vi i escumosos a
restaurants, bars i hotels), per bé que amb l’aixecament de les mesures de confinament (tant
durant el 2020 com en el 2021) s’observa un creixement de la demanda de població local i una
oportunitat i també un reforç a la producció local vitivinícola prenent com a fortalesa la producció
de proximitat (Km0), vinculat també als conceptes de paisatge i economia verda.
Malgrat el context generat per la covid19, l’enoturisme s’ha vist reforçat perquè les empreses han
invertit tant en instal·lacions i mobiliari com en oferir experiències enoturístiques que han fet
créixer el nombre de visitants. Les tendències i canvis observats van des de oferta de visites molt
estandarditzades a, en alguns casos, visites amb combinació d’activitats de tast i altres activitats a
l’aire lliure, a incorporar el concepte de Wine Bar i del tast, el concepte d’hospitalitat i singularitat
que engloba la visita al celler però que inclou tot el que envolta la vitivinicultura, l’enoturisme,
l’entorn natural, la cultura del vi, entre d’altres com els conceptes de biològic, ecològic, sostenible,
natural que de forma transversal es relacionen tant amb la producció i comercialització de vins i
escumosos, com en la demanda turística i enoturística.
En aquest sentit, les experiències enoturístiques més ofertades pels cellers i cooperatives
consultats són, en primer lloc la visita i tast a les instal·lacions i, en segon lloc, la visita i tast a les
vinyes. No obstant, també destaca l’oferta d’activitats recreatives, lúdiques i culturals a les
instal·lacions i a les vinyes, l’oferta d’una experiència gastronòmica i el tast sense visita (Wine Bar).
El procés de digitalització iniciat a tots els sectors econòmics, de forma transversal en processos
de producció, distribució, comercialització i prestació de serveis (com la formació en línia), amb la
crisi de la covid19 s’ha accelerat en especial en relació a la venda en línia i a l’important canvi en
els patrons de consum de les persones, caracteritzat per un volum important de compra en línia en
detriment dels establiments comercials a pobles i ciutat. En aquest sentit també l’enoturisme havia
iniciat la digitalització i venda en línia, i actualment s’ha accelerat la necessitat d’afrontar una
estratègia omnicanal, per captar, fidelitzar i atendre als clients, però també gestionar l’empresa de
forma digital, amb presència en xarxes socials diverses, web, butlletins entre d’altres, que es
consolidarà cada cop més.

3.2 ÀMBITS DE MILLORA
En relació als àmbits de millora identificats amb la diagnosi destacar que s’observen força
coincidències amb les conclusions de Vins Vinents en la identificació dels reptes estratègics del
sector vitivinícola de Catalunya en el marc 2020- 2030. A nivell sintètic, des de Vins Vinents es
conclou i recomana el següent:


Reforçar les estructures del sector, creant un marc comú de promoció i vertebrant la
participació dels agents.



Potenciar nous mercats i diversificar l’economia, definint estratègies pel públic jove,
potenciant l’enoturisme i millorant la rendibilitat de la cadena de valor.



Millorar la coordinació i la transferència de coneixements, potenciant la R+D+T i la
transferència coneixements



Professionalitzant la comunicació del sector del vi, amb un increment dels recursos
destinats a comunicació i amb la generació de notícies vinculades
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NECESSITAT D’INNOVAR
En línia amb els treballs descrits, també en la diagnosi s’observa com a àmbit de millora rellevant
la innovació. En concret, en l’àmbit de l’elaboració de vins i escumosos la necessitat d’innovació
està molt assumida i ho està menys en la resta d’activitats. En aquest sentit, es fa necessari
incorporar paràmetres de gestió turística en aquestes activitats.

CONCEPTE I ESTRUCTURACIÓ DEL PRODUCTE ENOTURÍSTIC
En el disseny i la comercialització del producte enoturístic que duen a terme els diversos sectors
(cellers i cooperatives, restauració, allotjament i empreses de serveis turístics) hi ha recorregut per
millorar el concepte d’experiència enoturística i com s’estructura, en concret en relació a:


Des de la visita completa al celler, amb la incorporació de propostes amb més valor afegit i
segmentades, posant en valor els elements de singularització del celler (com la seva
arquitectura, el paisatge que l’envolta, el treball d’economia circular en la qual es
fonamenta, etc.)



Potenciar més la vessant cultural, gastronòmica, patrimonial i de sostenibilitat.



Incorporant el concepte d’hospitalitat a la visita.



Adaptar i segmentar el producte enoturístic les diverses demandes i tipus de clients.



Millorar la integració amb altres productes, com l’oli a partir del tast de vi i escumós, com a
porta d’entrada a altres tastos.



Pel posicionament internacional del producte enoturístic, tant en relació al tast com als
elements patrimonials i diferenciadors d’altres experiències turístiques. En aquest sentit,
per un costat, seria interessant construir un relat dels elements singulars i diferenciadors de
cada celler, restaurant, allotjament en relació a l’enoturisme, com a relat tractor dels
diferents segments de turistes internacionals i locals.

ESTRUCTURACIÓ DE L’ENOTURISME DINS DE L’ESTABLIMENT
L’estructuració de l’enoturisme dins l’establiment és un dels àmbits de millora, si bé les necessitats
de millora són diferents en funció de les diferents velocitats en les trajectòries de cellers,
cooperatives, restaurants i resta de sectors. En concret, s’apunten com a necessari fer extensiu en
el conjunt d’establiments i, en especial a cellers i cooperatives, la diferenciació de l’elaboració de
vins i escumosos del departament dedicat exclusivament en l’enoturisme i amb perfils
professionals especialitzats i dedicats a l’enoturisme (com la persona responsable en exclusiva de
l’enoturisme, el/la guia enoturístic). En bona part dels cellers, hi ha la dificultat de poder destinar
recursos humans i econòmics per diferenciar l’activitat vinculada a l’elaboració de vi i escumós de
la de l’enoturisme. En alguns establiments s’ha promogut la pràctica de compartir amb més d’un
celler els perfils professionals com enòleg/a, expert i/o gestor/a de turisme. A més a més, també hi
ha la dificultat en relació als perfils professionals necessaris per l’enoturisme i degut també a la
dinàmica d’elevada rotació de personal, es fa necessari en relació als processos de selecció
treballar la selecció per competències, fent primer una identificació de les competències que són
necessàries i vinculades als llocs vacants, per fer la selecció en base a les necessitats reals de
l’establiment.
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COMERCIALITZACIÓ
En l’àmbit de la comercialització també s’observa el repte de la innovació, tant en el procés de
venda i el relat (story telling) que acompanya el producte i l’experiència enoturística, així com
també la incorporació de les agències especialitzades incrementant l’ús o col·laboració amb
intermediador per plataforma. En una línia semblant tenir presència i botiga en línia, apostant
també per la digitalització de la venda que ha transformat tota activitat comercial arrel de la
covid19 i que es consolida cada vegada més com a canal de compra habitual entre consumidors.
En relació a la innovació en el procés de venda també s’apunta com a repte la vertebració i treball
en xarxa amb altres recursos, productors, establiments vinculats a l’enoturisme, en l’oferiment de
productes i experiències vinculades o paquetitzades, comercialitzant més d’una activitat/producte
en un territori proper (per exemple, àpat i visita o una pernoctació i un tast a un celler).

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING
En relació a la comunicació i màrqueting, les millores apuntades engloben tant un millor
coneixements dels diferents tipus de client, per tal de conèixer i oferir en conseqüència productes i
experiències en funció d’aquets segments de clients, al mateix temps que saber comunicar
aquesta oferta diferenciada tant a nivell de web, com de xarxes socials en la mesura que els nous
hàbits de consum són la immediatesa, l’autenticitat, en temps real, etc (sotires, tik tok, directes,
interacció, etc.).

TECNOLOGIA
La innovació i la digitalització es tradueix en la necessitat que l’enoturisme incorpori en els
diversos processos la tecnologia i, en especial, en els productes i experiències que ofereix al
visitant, com podria ser l’ús de tecnologia per a visites immersives, però també ús d’intel·ligència
artificial per fer seguiment del big data, matching learning, etc. En aquest sentit, l’enoturisme pot
ser un àmbit d’assaig tecnològic per a diverses usos i finalitats.

PLANIFICACIÓ, GESTIÓ I RENDIBILITAT ECONÒMICA
En termes globals, també l’activitat enoturística es fa necessària una bona gestió econòmicfinancera, el seguiment de la liquiditat, la gestió d’estocs mínims, el seguiment del pla de viabilitat,
en conjunt, es fa necessari portar a terme l’anàlisi de la rendibilitat econòmica de l’empresa, i
també de l’enoturisme. Al mateix temps, per dimensionar-ho a nivell econòmic, tenir ben
identificada quina és la proposta de valor i tipus de client al que es dirigeix, tenir clar el diferencial
competitiu respecte la competència, definir en conseqüència una estratègia comercial adequada al
producte i/o experiència.

APROPAR I VERTEBRAR ELS SECTORS DE L’ENOTURISME
Un dels reptes destacats és el d’apropar, millorar el coneixement mutu i la cooperació en la
comercialització de l’enoturisme entre les empreses de la cadena de valor que la formen, com
destacava prèviament el procés dels Vins Vinents pels propers deu anys, recolzat també per les
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persones expertes consultades, els mateixos protagonistes (els cellers, cooperatives, restaurants,
allotjaments, agències de serveis turístics) i el conjunt d’agents dels nou territoris visitats
(virtualment) i amb els quals s’han realitzat els fòrums territorials. Els efectes d’aquest apropament
i cooperació en un territori es tradueixen en major competitivitat com a destinació turística. En
aquest sentit és important que hi hagi un lideratge a cada territori, una bona gestió de la
destinació, de les funcions que fan el conjunt d’actors de l’enoturisme, amb col·laboració entre
agents i administracions públiques, acords i partenariats entre cellers, restaurants i allotjaments.
En aquest sentit, s’ha de millorar especialment entre restaurants i allotjaments, tant el coneixement
directe dels cellers propers, com l’establiment de vincles i explorar la paquetització de productes o
experiències conjuntament. Un exemple concret és l’apropament de la gastronomia i l’enoturisme,
que en alguns territoris és molt proper.
Com es recull a l’enquesta, només dos de cada cinc restaurants i allotjaments consultats ha visitat
els cellers dels que té referències a la carta (també entre els allotjaments que ofereixen vins i
escumosos). A més a més, tant els restaurants (71%) com els allotjaments consultats (68%) veuen
necessàries abordar l’establiment de vincles amb els cellers i cooperatives del seu territori.
Aquesta millora del coneixement mutu, en especial dels restaurants i allotjaments cap als cellers,
també es considera rellevant conèixer el ventall de referències i vins singulars dels cellers i les
novetats, per tal d’incorporar-ho a les cartes.
En conjunt, s’observen diferències territorials en el treball en xarxa entre els actors, també
vinculades a la diferent evolució de l’enoturisme a cada territori, amb com s’ha organitzat la
Governança del mateix, a la trajectòria dels diferents actors. En aquesta línia, es destaca la
importància que als territoris hi hagi lideratge per promoure activitats que millorin i projectin la
imatge de marca del territori com a destinació turística.
En relació al rol de les empreses amb serveis turístics, l’àmbit de millora es relaciona en un major i
més aprofundit coneixement de l’enoturisme i de les possibilitats de comercialització i atracció de
clients que els pot oferir; així com també dur a terme una bona definició del model de negoci i de
la comercialització en mercats internacional en funció dels diferents targets de cients estrangers;
també establir vincles amb operadors turístics que comercialitzen altres activitats (esport o
gastronomia) i que tenen vinculació amb l’enoturisme.
En l’àmbit de la vertebració d’agents, s’ha de millorar la interconnexió dels organismes públics i
agents vinculats a l’Agricultura i al Turisme.

POSICIONAMENT INTERNACIONAL DE L’ENOTURISME
Una de les oportunitats per l’enoturisme a Catalunya és la capacitat d’atracció de visitant local i
també internacional, com a activitat tractora i de desenvolupament local, tant en termes de
visitants com d’activitat econòmica (empreses i llocs de treball). Des de Vins Vinents es posa
èmfasi en potenciar l’enoturisme, en la línia de treball d’explorar nous mercats i diversificar
l’activitat. Cal millorar la identificació del producte vitivinícola amb el territori que representa i el
seu posicionament enoturístic.
En relació a les millores apuntades, per assolir un millor posicionament internacional de
l’enoturisme s’ha de millorar la coordinació entre organismes públics, les rutes, les DO, així com
també, millorar la vinculació i relació entre els diferents territoris. A més a més, aquest aspecte es
relaciona amb el concepte de destinació turística i gestió de les destinacions de tal forma que hi
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hagi una coordinació entre els agents i les empreses d’un territori, que es fomenti una prestació de
serveis sota un mateix estàndard de qualitat, afavorint que l’experiència dels visitants sigui similar.
En conseqüència, tant el producte vitivinícola com l’experiència enoturística contribueixen a
posicionar el territori.

3.3 COMPETÈNCIES NECESSÀRIES
Les competències necessàries identificades es relacionen, en la majoria dels casos, amb llocs de
treball i tasques diferenciades en relació a l’enoturisme. A continuació, s’identifiquen aquestes
funcions i les competències necessàries associades.

Atenció al públic en visita a cellers
A continuació es detallen les competències que es consideren necessàries per a les persones que
fan la recepció i atenció als visitants (front office).
Competències transversals:


Habilitats socials i relacionals per saber tractar les persones, fer una bona rebuda, un bon
tracte durant la visita, adaptar l’atenció i les explicacions als diferents nivells de
coneixement del vi i escumós i dels interessos dels visitants.



Habilitats comunicatives, de saber parlar en públic, construir un relat ordenat, narrar una
història, fer una escolta activa i atendre les consultes o preguntes de les persones visitants.



Polivalència.



Capacitat d’adaptació a persones i visites amb requeriments diferents.

Coneixements:


Coneixements bàsic de vi i escumós per a fer un tast correctament, uns mínims
coneixements de Sommelieria, maridatge i restauració (saber fer i servir un cafè, una
beguda, etc.).



Coneixements de les referències pròpies i d’altres cellers, de les varietat, per conèixer i
saber transmetre les diferències que hi ha en el producte i amb els referents d’altres
territoris.



Coneixement comercial d’orientació a la venda, per captar al client a que faci la visita i al
finalitzar la venda dels productes.



Competències digitals en l’ús de tecnologia, aplicacions i xarxes socials durant la visita.



Coneixement d’idiomes.



Coneixement de la cultura, tradicions i característiques diferenciadores dels visitants i les
seves regions o països d’origen, per saber adaptar la visita a aquests factors.

Gestió i planificació de l’enoturisme a l’establiment
En segon lloc, a continuació es detallen les competències i coneixements que es consideren
rellevants en els llocs de treball i tasques vinculades a la gestió i planificació de l’enoturisme a
l’establiment (gestió i back office).
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Conèixer i aplicar paràmetres de gestió turística.



Conèixer el funcionament del sector turístic.



Saber fer i actualitzar el pla de negoci de l’establiment.



Saber fer l’anàlisi de rendibilitat de l’enoturisme, identificant, gestionant els ingressos i
despeses associats, dimensionant bé el preu comercial de les visites en relació al cost de
les mateixes i al marge esperat.



Coneixements empresarials en la venda de vi i escumós (normatives, auditories,
màrqueting, comercialització, exportació, etc.) i en especial en relació al mercat local i
internacional (les formes de treballar, negociar amb països tercers, la documentació
requerida en operacions internacionals, fiscalitat internacional, entre d’altres).



Saber definir i estructurar productes amb valor afegit, orientats a la demanda i a públics
concrets i vinculant-ho amb altres sectors i altres productes agroalimentaris.



Conèixer i saber segmentar els clients als quals s’orienta.



Dissenyar estratègies de captació i venda diferenciades en funció dels mercats / segments
de clients i dels canals mitjançant els quals es vehiculen.



Competència digital en e-commerce per aplicar i utilitzar les dades i eines d’intel·ligència
artificial (app, CRM, tràfic de web, etc.) a la captació, fidelització, venda, prospectiva, etc.



Coneixements de màrqueting i comunicació digitals per saber comunicar adequadament el
producte que es ven, mitjançant els canals actuals, com xarxes socials, web, directes,
entre d’altres, abans, durant i després la visita. Encara hi ha una proporció important de
cellers que no comuniquen al web el producte enoturístic que ofereixen.

Noves tendències, perfils i competències vinculats a la producció
En tercer lloc, es recullen les necessitats de perfils de difícil cobertura, de competències
relacionades amb noves tendències en la producció i altres aspectes relacionats.


Millorar la relació entre l’agricultura i el turisme (per exemple, agroturisme com a opció per
a viticultors).



Dificultats de trobar persones amb coneixements i experiència de pagès.



Perfils amb coneixements i expertesa en sostenibilitat. Tenir coneixements i visibilitzar la
producció ecològica, en biodinàmica, dels valors de la sostenibilitat ambiental i oferta
ecològica, tant a nivell d’elaboració de vins i escumosos com a nivell de l’enoturisme.



Perfils amb coneixements i expertesa en automatització i robotització de la producció
agrícola.



Perfils intermitjos de tècnics/ques qualificats en activitats agrícoles i tècnics/ques
d’operacions de celler (corresponents a graus mitjos o superiors).



Coneixements d’electromecànica, lampisteria i altres operacions de manteniment de
maquinària per fer arranjaments i diagnosticar averies i realitzar la reparació.
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3.4 PRIORITATS EN LA FORMACIÓ
A continuació es presenten les necessitats de millora en relació a l’enoturisme detectades i la seva
priorització, mitjançant l’enquesta realitzada i la visió territorial recollida als fòrums. S’han
organitzat per separat atenent a la tipologia d’empresa (cellers, restaurants, allotjaments i
empreses de serveis turístics) i, en especial, de major a menor necessitat de millorar en cada
àmbit.

Cellers i cooperatives
En primer lloc, es detallen les millores prioritàries, aquelles que es considera molt o força necessari
millorar per a un ampli nombre de cellers o cooperatives (al voltant de 3 de cada 4 cellers o
cooperatives).
En el cas dels cellers o cooperatives, les necessitats de millora prioritària es relacionen amb 8
àmbits de coneixement, destacant el següent:


Digitalització i big data. Com el conjunt de sectors econòmics, també els
cellers/cooperatives assumeixen la necessitat de formar-se i incorporar la digitalització tant
en els processos de gestió turística, com d’aprofitament de dades d’Internet i la
incorporació de tecnologia en les visites.



Reforçar i millorar àmbits relacionats amb el posicionament internacional i imatge de
marca, el màrqueting i la comercialització i la comunicació.



El disseny, la conceptualització i la gestió econòmica de l’enoturisme, és a dir, des de
millorar la creació de noves experiències pel visitant, coneixent altres d’èxit per incorporarles (benchmark) i, especialment, vincular a l’experiència del celler altres actius locals
propers. Molt vinculat al disseny, millorar en el retorn econòmic de l’enoturisme, millorant
en l’anàlisi de la seva rendibilitat econòmica, elaborant el pla de negoci i enfocant el guiatge
i wine tasting a la venda del producte.



La millora idiomàtica també es considera prioritària de forma majoritària.

Taula 22 Millores prioritàries
Àmbit de coneixement

1. Digitalització i big data

Temàtica a millorar
Digitalització de processos de gestió
turística
Business Intelligence.
Explotació i aprofitament de dades
d’Internet per conèixer els interessos i
perfils de clients a través de la intel·ligència
artificial
Introducció de tecnologia en l’experiència
enoturística pel visitant
(ús app, tecnologies immersives, realitat
augmentada)

2. Posicionament internacional

Atracció de clients estrangers

3. Màrqueting i comercialització

Estratègia de vendes i posicionament
Anàlisi cost-benefici de l’ús de plataformes
d’integració i agències
E-commerce
Estudi de producte, mercat i clients
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Àmbit de coneixement

Temàtica a millorar

4. Comunicació

Comunicació en canals especialitzats

5. Disseny i conceptualització d’experiències enoturístiques

6. Gestió econòmica de l’enoturisme

Creativitat i innovació (anar més enllà de la
visita)
Coneixement d’experiències enoturístiques
de destins de referència (benchmark)
Vinculació amb altres recursos del territori
(fora celler/cooperativa)
Elaboració del pla de negoci
Anàlisi de la rendibilitat econòmica de
l’enoturisme (per la venda d’ampolles en sí
mateix)

7. Guiatge i wine tasting

Enfocament a la venda

8. Idiomes

Francès

En segon lloc, es detallen les millores de perfeccionament, aquelles que es considera molt o força
necessari entre d’1 de cada 2 cellers o cooperatives.
Taula 23 Millores de perfeccionament
Àmbit de coneixement
1. Guiatge i wine tasting

2. Comunicació

3. Sostenibilitat ambiental

4. Idiomes
5. Disseny i conceptualització d’experiències enoturístiques

6. Gestió econòmica de l’enoturisme
7. Màrqueting i comunicació
8. Estructuració i organització de l’enoturisme dins el negoci

Temàtica a millorar
Innovació i wine tasting
Cultura enològica en el guiatge
(coneixement dels vins i escumosos
d’arreu)
Comunicació aplicada a web
Comunicació a xarxes socials
(instagram i tik tok, facebook, twitter)
Coneixement de conceptes com petjada
de carboni, petjada hídrica, economia
circular
Traslladar sostenibilitat ambiental a
enoturisme
Alemany
Disseny diferenciant tipus de públic
Integració en el tast d’altres productes
agroalimentaris
Valoració i desglossament de costos en
l’enoturisme
Política de preus
Presentació comercial
Creació de marca
Reorganització de l’empresa i l’activitat per
atendre l’enoturisme
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En tercer lloc, es detallen les millores necessàries en 1 de cada 3 cellers o cooperatives, per tant
no generalitzades.
Taula 24 Millores prioritàries en un menor nombre de celler/cooperatives
Àmbit de coneixement
1. Estructuració i organització de l’enoturisme dins el negoci

Temàtica a millorar
Identificació i organització de l’enoturisme
dins de l’empresa
Identificació de recursos materials i espais
necessaris per l’activitat enoturística

2. Gestió econòmica de l’enoturisme

Comptabilitat de l’enoturisme

3. Guiatge i wine tasting

Sommelieria
(coneixement del producte, servei,
maridatge, gestió de la bodega)

4. Idiomes

Anglès

5. Disseny i conceptualització d’experiències enoturístiques

6. Sostenibilitat ambiental

7. Atenció al públic

8. Restauració i gastronomia

Identificació de l’element de singularitat
del celler /cooperativa
(arquitectura, paisatge, economia circular,
valors socials)
Aplicació de la sostenibilitat ambiental en
el procés d’elaboració del vi o escumós
Saber parlar en públic
Coneixement del context cultural i del país
del client/a
Habilitats socials i relacionals, empatia
Coneixement de la cultura gastronòmica
del territori
Higiene i seguretat alimentàries
Coneixements bàsics de cambrer/a
Manipulació d’aliments
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Restaurants, bars i botigues de vi
En primer lloc, es detallen les millores prioritàries, aquelles que es considera molt o força
necessàries en ordre de prioritat pels restaurants.
En el cas dels restaurants i bar, les necessitats de millora prioritària es relacionen amb 6 àmbits de
coneixement, destacant el següent:


El guiatge i el wine tasting, necessita de perfeccionament en relació al relat, a les
característiques tècniques i la història del producte, i als procediments específics se
Sommelieria vinculats a com es serveix el producte i com s’explica.



El coneixement i la conceptualització de l’enoturisme, millorant el coneixement directe dels
cellers i cooperatives properes, d’altres territoris i de tot Catalunya per millorar el
coneixement del gran ventall de cellers i referències, per fer una bona selecció de les
mateixes.



L’establiment de vincles amb cellers i allotjaments, el disseny i paquetització d’experiències
enoturístiques, és a dir, crear vincles amb cellers i allotjaments propers per dissenyar i oferir
plegats un paquet /experiència enoturística.



Saber incorporar a la venda els conceptes de vitivinicultura ecològica i de la biodinàmica,
per saber respondre a noves demandes en el consum i preferències del client.



Millorar en el coneixement del concepte de destinació turística del territori on es troba el
restaurant i de la seva aportació al mateix, com actor/empresa en la cadena de valor de
l’enoturisme.



Finalment, la millora tant en la gestió econòmica de l’enoturisme al negoci com la millora
idiomàtica.

Taula 25 Millores prioritàries en restaurants
Àmbit de coneixement

1. Guiatge i wine tasting

2. Coneixement i conceptualització de l’enoturisme

3. Establiment de vincle, disseny i paquetització
d’experiències d’enoturisme
4. Sostenibilitat ambiental
5. Posicionament local i internacional / conceptualització
d’enoturisme

Temàtica a millorar
Saber explicar al client les característiques
tècniques i la història del producte
Coneixement de la història que hi ha
darrere les referències
Sommelieria
(Servei i coneixement del producte)
Coneixement directe dels
cellers/cooperatives de la comarca o
territori proper
Coneixement de les referències de
Catalunya
Coneixement de les referències de la
comarca o territori proper
Coneixement directe dels
cellers/cooperatives d’altres comarques
Vincle amb els cellers/cooperatives
Vincle amb els allotjaments
Coneixement de la vitivinicultura ecològica
i la biodinàmica
Coneixement del concepte de destinació
turística i rol dels restaurants i botigues de
vins
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Àmbit de coneixement

Temàtica a millorar

5. Gestió econòmica de l’enoturisme

Gestió (com introduir vins i escumosos del
territori a les cartes i catàlegs)

6. Idiomes

Anglès
Francès
Alemany

En segon lloc, es detallen les millores prioritàries, aquelles que es considera molt o força
necessàries en ordre de prioritat per a les botigues de vi.
Taula 26 Millores prioritàries en botigues de vi
Àmbit de coneixement

Temàtica a millorar

1. Guiatge i wine tasting

Wine tasting

2. Idiomes

Anglès
Francès
Alemany

3. Gestió econòmica de l’enoturisme

Gestió econòmica

4. Màrqueting i comercialització

Comercialització
Coneixement del context cultural i del país
del client/a (Atenció al client)
Psicologia del client (Atenció al client)

5. Atenció al client

Habilitats socials i relacionals, empatía
Saber parlar en públic
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Allotjaments
A continuació es detallen les millores prioritàries, aquelles que es considera molt o força
necessàries en ordre de prioritat pels allotjaments.
En el cas dels allotjaments, les necessitats de millora prioritària es relacionen amb 7 àmbits de
coneixement, destacant el següent:


L’establiment de vincles amb cellers i restaurants, el disseny i paquetització d’experiències
enoturístiques, és a dir, crear vincles amb cellers i restaurants propers per dissenyar i oferir
plegats un paquet /experiència enoturística.



Saber incorporar a l’atenció al client els conceptes de vitivinicultura ecològica i de la
biodinàmica, per saber respondre a noves demandes en el consum i preferències d’aquest.



El guiatge i el wine tasting, necessita de perfeccionament en relació al relat que s’ofereix
als clients, saber explicar bé les característiques tècniques i la història del producte,
millorar com es fa el maridatge (entre els allotjaments que en fan) i, molt especialment,
millorant el coneixement directe dels cellers propers i les seves referències.



Millorar en el coneixement del concepte de destinació turística del territori on es troba
l’allotjament i de la seva aportació al mateix, com actor/empresa en la cadena de valor de
l’enoturisme.



Finalment, la millora tant en el coneixement i ús d’idiomes estrangers com la gestió
econòmica de l’enoturisme al negoci.

Taula 27 Millores prioritàries en allotjaments
Àmbit de coneixement
1. Establiment de vincle, disseny i paquetització
d’experiències d’enoturisme
2. Sostenibilitat ambiental

3. Guiatge i wine tasting

Temàtica a millorar
Vincle amb els cellers/cooperatives
Vincle amb els restaurants
Coneixement de la vitivinicultura ecològica
i la biodinàmica
Coneixement de la història que hi ha
darrere les referències
Coneixement de les referències de la
comarca o territori proper
Coneixement de les referències de
Catalunya
Saber explicar al client les característiques
tècniques i la història del producte
Maridatge

4. Coneixement i conceptualització de l’enoturisme

5. Posicionament local i internacional / conceptualització
d’enoturisme
6. Idiomes
7. Gestió econòmica de l’enoturisme

Coneixement directe dels
cellers/cooperatives de la comarca o
territori proper
Coneixement directe dels
cellers/cooperatives d’altres comarques
Coneixement del concepte de destinació
turística i rol dels allotjament
Anglès
Francès
Alemany
Gestió (com introduir vins i escumosos del
territori a les cartes i catàlegs)
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Empreses de serveis turístics
En últim terme, a continuació es detallen les millores prioritàries, aquelles que es considera molt o
força necessàries en ordre de prioritat per a les empreses de serveis turístics.
En el cas d’aquestes empreses, les necessitats de millora prioritària es relacionen amb 9 àmbits de
coneixement, destacant el següent:


Destaca en primer lloc la millora de tots els aspecte vinculats al màrqueting i al
posicionament en relació als clients locals i internacionals, és a dir, conèixer la pròpia
aportació de valor i imatge de marca, identificar els seguiments i mercats adequats.



Digitalització i big data. Com el conjunt de sectors econòmics, també les empreses de
serveis turístics assumeixen la necessitat de formar-se en e-màrqueting (identificant els
canals digitals per la comunicació i com fer-ho), la incorporació i anàlisi de les dades del
tràfic per la xarxa per segmentar clients i la digitalització de processos de gestió turística.



De forma rellevant, les empreses de serveis turístics prioritzen la millora en el coneixement
directe dels productes i territoris enoturístics, i en especial dels cellers i cooperatives, per
tal de dissenyar i crear experiències per comercialitzar als diferents segments de clients i
mercats (local i internacional).



En relació al que envolta la venda amb el client, es prioritzen els següents aspectes:
o

Saber incorporar els conceptes de vitivinicultura ecològica i de la biodinàmica, per
atraure el creixent target de client que busca aquest tipus de producte.

o

Millorar en les habilitats socials, relacionals, d’empatia, per tancar amb èxit la
venda.

o

Millorar el guiatge, dominant i sabent relacionar els conceptes d’enoturisme,
enologia i gastronomia.



També es considera prioritari millorar en el coneixement de l’enoturisme com un producte
per millorar el posicionament de l’empresa en mercats i clients internacionals.



En idiomes també es considera necessari millorar.

Taula 28 Millores prioritàries en empreses de serveis turístics
Àmbit de coneixement

1. Posicionament, màrqueting i comercialització

2. Digitalització i big data

Temàtica a millorar
Màrqueting general
(estudi de producte, mercat i clients ;
estratègia de vendes, posicionament,
creació de marca, presentació comercial)
Posicionament respecte el client local
Posicionament
respecte
el
client
internacional
E-màrqueting: posicionament i xarxes
socials, la comunicació que s’ha de fer
Business Intelligence.
Explotació i aprofitament de dades
d’Internet per conèixer els interessos i
perfils de clients a través de la intel·ligència
artificial
Digitalització de processos de gestió
turística
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Àmbit de coneixement

3. Coneixement, disseny i conceptualització de l’enoturisme

4. Sostenibilitat ambiental

5. Atenció al client

6. Guiatge i wine tasting

7. Coneixement directe de l’enoturisme

Temàtica a millorar
Disseny de producte – cocreació
(identificació dels interessos del públic,
disseny segons els diferents tipus de
públic, creativitat , innovació, saber fer
càlculs, passar-ho a un catàleg)
Coneixement del producte enoturístic
Coneixement de conceptes com producte
vitivinícola ecològic, la biodinàmica,
l’economia circular.
Habilitats socials, relacionals, empatia,
parlar en públic, coneixement del context
cultural i del país del client
Guiatge en relació a l’enoturisme
Cultura enològica
Cultura gastronòmica
Coneixement directe dels
cellers/cooperatives de la comarca o
territori proper
Coneixement directe dels
cellers/cooperatives d’altres comarques

8. Posicionament internacional

Posicionament client internacional

9. Idiomes

Anglès
Francès
Alemany

3.5 LA VISIÓ DELS TERRITORIS
En aquest apartat es fa una síntesi de les aportacions als 9 fòrums territorials realitzats, per un
costat, destacant els reptes comuns identificats en relació a l’enoturisme, les oportunitats i les
propostes plantejades per abordar aquests reptes. Per un altre costat, les especificitats de cada
territori, tant a nivell de reptes com, especialment, de necessitats formatives específiques que es
consideren prioritàries a cada territori.
La participació als fòrums territorial ha estat elevada en nombre de persones i molt diversa atenent
al tipus d’organització, empreses i administracions públiques participants. En aquest sentit, s’ha
comptat amb la participació de cellers i cooperatives, restaurants i allotjaments, així com també
d’empreses de serveis turístics, representants de les rutes i de consells reguladors de les DO, així
com també del sector públic representant per ajuntaments, consells comarcals, patronats de
turisme i altres organitzacions vinculades a la promoció turística, així com altres administracions
públiques i organitzacions empresarials.

REPTES COMUNS
Els reptes comuns identificats es poden sintetitzar en els següents aspectes:


Millorar el coneixement i l’establiment de vincles entre cellers, restaurants i allotjaments del
territori.



Millorar el coneixement i el vincle amb les empreses de serveis turístics, perquè coneguin
millor els diversos territoris i el tipus de producte i d’experiències enoturístiques que hi ha,
per tal d’oferir-ho als diferents tipus de visitants als qual s’adrecen.
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Millorar la presència i venda de referències del territori a les cartes dels restaurants i els
allotjaments que fan maridatges i tasts.



Millorar el coneixement del concepte de destinació turística del territori, la conscienciació
del rol envers aquesta destinació de cada una de les activitats d’elaboració de vi i
escumós, de restauració i d’allotjament; i millorar la forma com es transmet al visitant, en
especial, el conjunt d’oferta d’experiències enoturístiques que hi ha per tal captar-lo i fer la
venda (celler, restaurant, allotjament, empresa de serveis turístics).



Incorporar l’enoturisme al negoci, com activitat que proporciona a l’establiment que el
comercialitza una elevada fidelització dels clients, per bé que amb major cost que altres
formats o canals.



Definir una estratègia d’agregació de les diverses marques de vins i escumosos catalans,
en conglomerats, per dissenyar i impulsar una estratègia de promoció del vi i l’enoturisme
de Catalunya i competir a nivell internacional.



Compartir com s’ha treballat en les diferents rutes amb els restaurants i els allotjaments per
millorar el coneixement dels cellers de cada territori, per saber-ho transmetre als cients i
incorporar-ho a les cartes i en general, identificar elements de millora en el conjunt del
sector i fer transferència de bones pràctiques. Com per exemple:
o

Alella, creació de productes combinats entre un celler de la DO i una administració
pública local.
o Empordà, ben treballat el vincle cellers i restauració i càmpings, vehicular a través
d’ambaixadors de càmpings, és a dir persones que pernocten de forma periòdica i
continuada a un càmping, hotel o altres allotjaments del territori, que són coneixedors
del mateix, per donar a conèixer els cellers amb una visita personalitzada que els ajudi
a fer difusió en els establiments on fan l’estada.
o Lleida, incorporació de la tecnologia a l’experiència i visita; Tastavinyes i ben treballat
el vincle allotjament i cellers.
o Penedès, tallers de destinació turística i enotrobades per la coneixença de diversos
actors.
o Terra Alta, col·laboració amb la restauració de la costa per aconseguir atraure els
seus visitants i clients al territori, per mitjà de fer activitats de formació pels
restauradors, tenint presència en jornades gastronòmiques que organitzen o en tot
tipus de festes popular per tal que es conegui la Ruta del vi de la Terra Alta.
o Tarragona, incorporació d’aplicacions i experiències gamificades a les visites als
cellers, integrant públic adolescent i oferint visites per a tota la família.
o Conca de Barberà, visibilitzar un mapa de cellers, amb oferta d’activitats
enoturístiques, englobant també agrobotigues, museus, activitats esportives,
d’aventures, amb rutes i paquets amb cellers, festes locals.
o Pla de Bages, oferta d’activitat intermitja entre el tast (només wine bar) i la visita al
celler, degut a les restriccions d’aforament actual i per no perdre visitants i vendes; o
també fer el tast en altres indrets, com l’exterior d’un allotjament, reforçant el vincle
entre els dos operadors i oferint una activitat a l’aire lliure.
o Priorat, bon posicionament, imatge de marca i comercialització articulant els vins de
qualitat, l’oli i l’entorn natural del territori.


Dissenyar i promoure productes, serveis o experiències enoturístiques combinades, de tal
forma que incorporin reciprocitat entre cellers, restaurants, allotjaments i empreses de
serveis turístics.
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Crear noves rutes i destinacions per a escapades curtes i de proximitat, cooperant entre
els diferents territoris i DO de Catalunya, per atraure el turisme de Catalunya, Aragó i altres
comunitats i zones de l’Estat a l’estiu i, durant tot l’any, cada cop més nombrós per la
covid19 i els canvis en els patrons de turisme, vinculant també als conceptes d’entorn
natural, sostenibilitat ambiental, ecologia, entre d’altres.



Aprofitar els actius del territori, com els d’arquitectura i de paisatge, per atraure els visitants
que cerquen aquests entorns i apropar els/les visitants a l’enoturisme del territori.



Des de les administracions públiques del territori, reforçar la promoció de l’enoturisme en
les accions de difusió i informació turística.

OPORTUNITATS I PROPOSTES
Les oportunitats comunes i les propostes formulades es poden resumir en els següents aspectes:


Aprofitar la celebració del Mobile World Congres al juliol com a oportunitat donar a
conèixer l’enoturisme entre els participants al congrés, sempre que es vetlli per un model
excel·lent en mesures sanitàries i de seguretat.



Crear i promoure un segell de qualitat en seguretat, protocols i mesures davant de la
covid19 de tot el sector, de certificació pública.



Identificar i adreçar-se a segments de visitants diferents oferint serveis del seu interès i
fidelitzar:



o

com s’ha fet amb el turisme d’autocaravana a Lleida, que té una àrea
d’estacionament, recàrrega elèctrica, wifi, canvi d’aigua i que s’ha fet publicant
informació a les aplicacions d’aquests tipus de turisme i amb el boca orella.

o

com s’ha fet en diversos territoris creant i oferint activitats per a tots els membres
de la família, fent cates de vi pels adults i de sucs pels menors, per exemple.

o

crear experiències on el visitant sigui el centre, amb un enfocament vivencial i
participatiu

o

articular un mecanisme per agrupar i repartir visitants als cellers en caps de
setmana i atendre’ls en els diferents cellers d’un mateix territori, disposant en
horaris de cap de setmana de cellers de guàrdia que alternen l’atenció al visitant.

o

aprofitar la reserva anticipada als allotjaments o restaurants per fer la venda
d’activitats enoturístiques, oferint anticipadament al/la visitant una proposta amb
antelació, assegurant que es quedi al territori i visiti els cellers.

o

aprofitar el creixement del turisme rural a nivell mundial per atraure als territoris amb
enoturisme, posant en valor actius diversos (paisatge, vi, escumós i altres productes
com l’oli).

Crear i dinamitzar un espai de trobada intersectorial, entre ACAVE i responsables de les
rutes, per facilitar el coneixement entre responsables d’agències de serveis turístics que
poden oferir propostes paquetitzades i cellers amb visites d’enoturisme, compartir
experiències i treballar en accions conjuntes.
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ESPECIFICITATS TERRITORIALS
A continuació es detallen els principals reptes i necessitats formatives, per a cada territori:
Taula 29 Reptes i necessitats formatives específics per territori
Territori
Alella

Empordà

Lleida

Penedès

Terra Alta

Tarragona

Reptes territorial
Baix nivell d’identificació del sector a
la DO Alella
Millorar la promoció turística del Vallès
Oriental i el Maresme incorporant la
marca i posicionament de la DO Alella
Saber captar i atraure el perfil de
visitant al qual s’adrecen i incrementar
les visites als cellers
Saber oferir al client francès
l’experiència vivencial de la visita als
celles, d’un enoturisme més orientat a
famílies o a grups molt reduïts de
persones, amb molta proximitat.

Com a territori, no tenen la capacitat
d’atracció de turisme, en general, com
sí que tenen altres territoris
La vertebració del sector a Lleida és
veu amb certa complexitat perquè es
tracta d’una DO molt diversa.
Vertebrar el Penedès com a destinació
turística, per oferir un ventall
d’activitats en horari de dissabte tarda
i diumenges, retenint al visitant fora
dels horaris habituals
Manca oferta o de coneixement
d’allotjaments al territori per allargar la
visita de Day Trip provoca que els
visitants al territori s’allotgin a la costa
del Garraf o Barcelona, i no es pugui
acollir visitants de congressos o
esdeveniments amb una afluència
elevada.
Millorar la senyalització al territori per
localitzar i arribar als establiments
(cellers, allotjaments i restaurants).
Millorar el coneixement i
comercialització de l’enoturisme entre
els agents d’hotels i cases rurals.
Atraure els visitants de la Costa
Daurada a l’enoturisme del territori.

Conca de Barberà

Necessitats formatives
Formació en safetravel, per tal que la
reobertura i recepció de clients postcovi19
es faci amb un segell de seguretat i en
compliment de mesures sanitàries
Planificació anual i especialment arrel del
context i la situació que ha deixat la
covid19.
Creació d’experiències i producte
enoturístic i la seva comercialització, en
línia amb els cellers del territori.
Eines per conèixer i saber tractar de forma
diferenciada als visitants, adaptant-se a la
cultura del seu país d’origen.
Coneixement i ús de l’Anglès i el Francès
orientat al món del vi, les visites i el tast.
Digitalització de la venda en línia
(gestió i difusió)
Sommelieria, maridatge i presentació de
vins.
Comercialització.
Digitalització de la venda en línia i la gestió
de negoci.
Digitalització de la venda en línia i
l’atracció de clients, a la gestió de negoci,
a la postvenda amb el client, integrant
l’atenció del client que visita cellers,
restaurants i allotjaments.
Maridatges per saber explicar bé el vi,
cava, escumós més adient per a cada plat,
ja que és un factor d’atracció de visitants.
Comunicació digital i gestió de perfils a les
xarxes socials, web, altres canals per
atraure visitants als cellers.
Gestió turística que englobi la digitalització
i l’organització del celler.
Sommelieria.
Màrqueting i comunicació.
Comercialització i ecommerce, en el qual
es treballi el contingut, la relació dels
agents i la ruta.
Gestió i rendibilitat de l’enoturisme al
negoci.
Creació de producte (diversificar
experiències) i segmentació clients.
Màrqueting i comercialització.
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Territori

Reptes territorial
Dificultats en trobar restaurants del
territori que vegin el potencial de
l’enoturisme per atraure i retenir
visitants, oferint activitats conjuntes
de tast i maridatge de vins de la Ruta.

Pla de Bages

Atraure els visitants que visiten
Barcelona a l’enoturisme del territori.

Priorat

Millorar la formació turística i
professionalització entre els
responsables de gestió en les
empreses del sector enoturístic.

Necessitats formatives
Guiatge i diferenciació de perfils de
visitants per restaurants i allotjaments.
Jornada de presentació d’experiències
d’èxit de col·laboració de cellers,
restaurants i allotjaments en comercialitzar
experiències combinades d’enoturisme
(donar a conèixer i conscienciar).
Comercialització i identificació de l’oferta
amb major demanda.
Destinació turística, per conèixer i
visibilitzar els actius del territori, tant en
relació a l’enoturisme com als elements
patrimonials.
Creació i disseny d’experiències
enoturístiques atractives i diferenciadores.
Direcció, guiatge i atenció al públic en a
activitats enoturístiques.
Màrqueting i comunicació en línia (xarxes
socials).
Idiomes estrangers.
Comptabilitat i anàlisi de rendibilitat de
l’enoturisme.
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En aquest capítol de conclusions, es recopilen i relacionen en mode de síntesi, les dades
estadístiques, els resultats de l’enquesta i les aportacions dels membres del Grup Motor, de les
persones expertes entrevistades i del conjunt de persones participants als fòrums territorials
celebrats.

4.1 L’ENOTURISME. CARACTERITZACIÓ, OCUPACIÓ I FORMACIÓ.
L’enoturisme a Catalunya ofereix diferents actius paisatgístics vinculats: el paisatge del conreu de
vinya (Priorat i Penedès) i el de la costa mediterrània (Tarragona, Empordà i Alella).
La indústria del vi a Catalunya té 2.581 establiments, que en el conjunt d’establiments industrials
del país suposa un pes del 6,0% respecte el conjunt del sector.
En relació als llocs de treball en els quals s’inclou l’enoturisme, al sector primari, l’any 2019
Catalunya compta amb 80.422 llocs de treball, el que suposa el 2,3% del conjunt de llocs de
treball d’aquest any, essent les DO amb més llocs de treball les de la Terra Alta, el Montsant
Priorat, Costers del Segre i la Conca de Barberà.
En relació a la producció, les DO Penedès, Terra Alta i Conca de Barberà, són les úniques DO que
han aconseguit incrementar la producció de vi entre els anys 2016 i 2019.
En relació al model de producció i comercialització del vi, s’observen models diversos en relació a
la vinculació o no a una DO, les implicacions de les quals han de ser analitzades en relació a
l’enoturisme. Destacar el següent:


Les DO Priorat, Montsant i Costers del Segre dediquen molts més establiments a la
producció de vi amb DO.



Comparativament, la DO Terra Alta és la que dedica més establiments a la producció de vi
sense DO, com també Tarragona, la Conca de Barberà, Costers del Segre, Pla de Bages,
Catalunya i l’Empordà.



A més a més, les DO Costers del Segre, Terra Alta, Conca de Barberà, Tarragona i Pla de
Bages compten amb les dues realitats, un elevat nombre d’establiments productors de vi
amb i sense DO.



Com a element diferenciador en la producció d’escumós, destaquen les DO Penedès i
Alella i, més en segon terme la DO de la Conca de Barberà.

A més a més, com a factor d’atracció de visitants als territoris de les DO, vinculant els vins i
escumosos que més es venen a l’estranger amb les activitats enoturístiques, destacar el següent:


De forma especialment destacada, l’aposta per la internacionalització ha estat la de la DO
Cava i, en segon terme, Catalunya i Penedès.



En relació a l’atracció de visitants internacionals per països, per dissenyar i oferir
experiències enoturístiques (juntament amb les agències de serveis turístics) que tinguin en
compte els productes més consumits en origen però també la cultura del país,
especialment rellevant són les quotes de comercialització per països observades segons
DO.

El conjunt de territoris i DO ofereixen actualment un elevat nombre de placés turístiques per acollir
visitants, destacant les DO Tarragona, Penedès i Alella.
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En relació a les ocupacions vinculades a l’enoturisme, s’observa un ventall ampli d’ocupacions
vinculades a l’agricultura i la indústria alimentària amb valors positius en relació a la contractació,
la qualitat de la mateixa i els demandants no ocupats, en especial en peons agrícoles, operadors
de màquines d’embalatge, embotellament i etiquetatge i els enginyers agrònoms.
Complementàriament, en relació a la contractació i qualitat de la mateixa en les activitats
turístiques, només l’ocupació d’empleat d’informació a l’usuari, té valors positius i en canvi, força
negatius són els valors d’acompanyants turístics i guies de turisme amb una situació menys
favorable, degut a una menor contractació, baixa qualitat de la mateixa i un elevat nombre de
persones demandants no ocupades.
L’oferta formativa afí a l’enoturisme, en el seu conjunt, suposa una amplia oferta en les diverses
famílies professionals i nivells formatius, tant de certificats de professionalitat, com de cicles
formatius de grau mitja i superior, com de títols universitaris. En tot cas, potser caldria millorar
l’oferta de grau universitari vinculant el màrqueting, la comercialització i l’enoturisme i, també,
vincular una titulació de grau universitari en digitalització i big data aplicat a turisme.

4.2 LA VISIÓ DEL TERRITORI
REPTES


Millorar el coneixement i l’establiment de vincles entre els establiments d’enoturisme.



Millorar el coneixement i el vincle amb les empreses de serveis turístics



Millorar la presència i venda de referències del territori a les cartes.



Millorar el coneixement del concepte de destinació turística del territori i la presa de
consciència de cada operador (celler, restaurant, allotjament, etc) de la pròpia funció a
l’enoturisme



Incorporar l’enoturisme en l’estratègia de fidelització dels clients.



Gestió de la innovació i incorporació de paràmetres de gestió turística al negoci.



Millorar el concepte d’experiència enoturística i com s’estructura en l’establiment



Millorar en comunicació i màrqueting, en comercialització i en com s’incorpora la
tecnologia en totes les activitats.



Incorporar en l’estratègia de negoci el potencial d’atracció de clients / visitants locals i
internacionals mitjançant l’enoturisme.



Definir una estratègia d’agregació de diverses marques de vins i escumosos catalans per
competir a nivell internacional en la promoció del vi i l’enoturisme de Catalunya.



Compartir les bones pràctiques d’activitats i experiències enoturístiques identificades amb
el treball al conjunt d’establiments.

OPORTUNITATS
Molt vinculades a les oportunitats en l’àmbit del turisme (visitants, agències, experiències):
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Aprofitar l’arribada de participants al Mobile World Congres per promocionar els territoris i
l’enoturisme de Catalunya.



Crear i promoure un segell de qualitat en seguretat, protocols i mesures davant de la
covid19 de tot el sector, de certificació pública.



Diversitat de perfils de visitants amb interessos i demandes diferents en enoturisme, com a
oportunitat per dissenyar un ampli ventall d’experiències.



Voluntat de treballar intersectorialment, entre ACAVE, responsables de les rutes i empreses
(cellers, restaurants i allotjaments) per facilitar el coneixement i el disseny d’ofertes
paquetitzades o treballar conjuntament.

COMPETÈNCIES I FORMACIÓ PRIORITZADES
Atenció al públic (front office)
Les competències requerides per a l’activitat enoturística d’atenció al visitant en els establiments
es relacionen amb:


les habilitat socials i relacionals i la capacitat d’adaptar la visita a les característiques i
demandes del visitant, incloent les habilitats comunicatives (parlar en públic, construcció
de relat, escolta activa, etc) com la polivalència.



Els coneixements i destreses per la realització correcta d’un tast, així com també, a nivell
tècnic, conèixer i saber explicar les varietats, referències pròpies i del territori per tal de
contextualitzar el tast que s’ofereix al visitant en el conjunt de vins i escumosos.



Les competències tècniques per a la realització de la venda, com a finalitat de l’activitat
que s’ofereix al visitant, que en el moment actual suposa també conèixer i dominar l’ús de
la tecnologia, aplicacions, xarxes socials abans, durant i després de la visita.

Gestió i planificació (back office)
Igualment importants són els coneixements i competències per a la gestió i planificació de
l’enoturisme a l’establiment vinculades a:


Conèixer i aplicar els paràmetres de gestió turística i de funcionament del turisme.



Elaborar i fer el seguiment del pla de negoci, l’anàlisi de la rendibilitat de l’enoturisme.



Coneixement normatiu en la venda de vi i escumós, dels mercats estatal i internacional,
per a la identificació i segmentació dels diferents tipus de clients i visitants.



Definir i estructurar productes amb valor afegit, al mateix temps que saber dissenyar
estratègies diferents en funció del tipus de client, tant per la seva captació com per a la
venda del producte, tenint en compte també els diversos canals per a cada un.



Competències digital en la venda en línia, tant en la vessant d’aprofitament de dades de
visites a la web com en competències comunicatives (del missatge i els canals).

Producció agrícola
També s’han destacat competències relacionades amb la producció agrícola i els canvis que
s’estan produint, en especial, vinculat als conceptes de sostenibilitat ambiental, producció
ecològica, biodinàmica i, molt especialment, vinculat als processos d’automatització i robotització.
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En aquest capítol es detallen un seguit de propostes derivades de les conclusions i de les diverses
fases i tasques realitzades en el procés de treball.
Per un costat, les propostes inicialment esperades en relació a la formació necessària pels
establiments del sector enoturístic. No obstant això, també s’ha fet palès una sèrie d’actuacions
necessàries per reforçar els vincles i la vertebració dels diferents sectors econòmics (elaboració de
vi, gastronomia, allotjament, visites turístiques), mantenint un espai de governança amb la
participació dels representants tant dels diversos territoris com de les diverses activitats
vinculades amb l’enoturisme com de les diverses organitzacions i administracions públiques
vinculades. I, complementàriament, el plantejament d’una eina de monotorització i mapificació de
la cadena de valor de l’enoturisme a Catalunya, tant per fer seguiment de les necessitats
formatives anuals, com dimensionar el propi sector.

5.1 PROPOSTES FORMATIVES
En base als treballs realitzats s’ha pogut identificar un ampli ventall de necessitats formatives:
1. Formació diferenciada atenent a les activitats i tasques que es realitzen:
a. Continguts per millorar l’atenció al públic i al visitant
b. Continguts per millorar la gestió i planificació de l’enoturisme com a línia de negoci
en el sí de l’establiment (ja sigui, en l’elaboració de vi i escumós, en les activitats de
restauració, en les d’allotjament o en les de serveis turístics). Aquestes es vinculen
amb un ampli ventall de continguts.
c. Continguts per millorar la incorporació de l’enoturisme en les activitats agrícoles i
vitivinícoles
2. Formació diferenciada atenent al tipus d’establiment, en base a les prioritats identificades
amb l’enquesta per a cellers i cooperatives, restaurants i botigues de vi, allotjaments i
empreses de serveis turístics.
3. Necessitats formatives específiques a les especificitats de cada territori i en relació a la
situació actual i nivell de desenvolupament de l’enoturisme
En aquest sentit, en base al detall exposat en els capítols anteriors, es fa necessària una validació
de les prioritats, identificar continguts d’interès comú al mateix temps que específics per territori i
planificar la seva organització en base als recursos i finançament disponible (SOC, CONFORCAT,
Fons Social Europeu).

5.2 GOVERNANÇA
En relació a la presa de decisions, disseny, posada en marxa i seguiment de les accions
formatives i d’altres necessitats i àrees de millora identificades amb els treballs realitzats, es
proposa per mantenir el Grup Motor que ha estat no només un espai per a la presa de decisions i
validació de les tasques i fases realitzades, sinó un espai de trobada dels diferents sectors
vinculats a l’enoturisme, però també entre els diferents territoris i organitzacions públiques i
privades.
Juntament a la priorització i operitivització de les accions formatives, el Grup Motor pot donar
continuïtat als treballs en relació als reptes de vertebració dels diversos sectors (que es coneguin i
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col·laborin amb propostes conjuntes, paquetitzades), l’impuls d’accions conjuntes de promoció de
l’enoturisme a nivell estatal i internacional, en relació a la gestió de la innovació en els diversos
sectors, la incorporació de tecnologia, el compartir bones pràctiques i fer-ho transferible a
diversos sectors i/o territoris.

5.3 SEGUIMENT I ACTUALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ DE L’ENOTURISME
En tercer lloc, per tal de donar visibilitat a l’enoturisme, conèixer i monitoritzar les dades en relació
a l’activitat econòmica, el nombre de treballadors, el tipus de productes / experiència enoturística i
molt especialment, les necessitats de millora i de formació de les empreses, tenint en compte els
diversos territoris, es proposa la creació d’un dispositiu o eina, per recopilar dades bàsiques de
l’activitat de cada establiment, juntament amb la detecció un cop l’any de les seves necessitats de
formació. Aquesta eina ha de comptar amb el treball en xarxa entre cada territori i l’Escola
d’Enoturisme. Es proposa que des de les DO, o les rutes i/o els organismes públics de vertebració
dels agents de cada territori, nodreixin de forma regular l’eina o base de dades, amb la informació
de l’establiment per inventariar la xarxa d’establiments enoturístics del propi territori /ruta o DO i,
un cop l’any (adequat en el temps en base a l’activitat de cada sector), es recolliran les necessitats
formatives dels mateixos.
Posteriorment, l’equip directiu de l’Escola d’Enoturisme en farà la valoració i elevarà una proposta
al Grup Motor, en el marc del qual es farà la priorització d’accions formatives per al curs següent,
de tal forma que es pugui optar a les fons de fiançament disponibles per aquest tipus d’accions de
formació.
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6.1 RELACIÓ DE PERSONES I ORGANITZACIONS PARTICIPANTS
Els treballs han comptat amb la col·laboració i participació de 241 persones i organitzacions, des
dels 22 persones membres del Grup Motor que han liderat el disseny, la validació i l’impuls dels
treballs de diagnosi realitzats; les 15 persones expertes entrevistades en la fase inicial; els 126 cellers
i cooperatives, restaurants, allotjaments i empreses de serveis turístics especialitzats en enoturisme;
les 114 persones assistents als fòrums territorials realitzats.
Taula 30 Persones i organitzacions participants
Num.

Nom i cognom

Organització

1

Xavi Serret Segura

2008 Mediterranean I.S.

2

Abricoc

3

Acaminar Travel

4

Martí Serrate

ACAVE (Asociación Corportiva de Agencias de Viajes
Especializadas)

5

Catiana Tur

ACAVE (Associació Catalana d'Agències de Viatges
Especialitzades)

6

Maria del Mar Torres

AECAVA (Asociación de Elaboradores de Cava)

7

Damià Serrano

Agència Catalana de Turisme. Direcció de Màrqueting
d'Experiències

8

Agrícola de Garriguella i Rabós, sccl

9

Agrícola Fuster SL

10

Agustí Torelló SA

11

Ajuntament de Calonge i Sant Antoni

12

Jordi Rubió Arbós

Ajuntament de l'Espluga de Francolí - Oficina de Turisme

13

Núria Griso

Ajuntament de Montblanc - Àrea de Turisme

14

Natàlia Moruno Cendar

Ajuntament de Montblanc - Oficina de Turisme

15

Joaquim Queralt Basterra

Ajuntament de Montblanc (Oficina de Turisme)

16

Cristina Bolea

Ajuntament de Roses

17

Anna Cura Subirana

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

18

Liliana Costa

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Museu de la Memòria de la
Vinya i del Vi

19
20

Albert Federico Salellas
Virginia Vacarisas Montes

21

Albet i Noya
Allotjaments Turístics Baronia

22

Valérie Veilleux

Alta Alella SL

23

Salvador Claramunt

Artai

24

Òscar Pallarès

Associació Cultural Revista Alella

25

Meritxell Omella

Associació Priorat Enoturisme
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Num.

Nom i cognom

Organització

26

Roger Felip Ibars

Associació Priorat Enoturisme. President

27

Salvador Bricollé Sánchez

Avasa Travel Group

28

Toni Cruces

AVC (Associació Vinícola Catalana). Secretari General

29

Avoris Retail Division

30

Pamela Rodríguez

Baccus Súria

31

Carles Civit

Barbera de la Conca

32

Bodega Sota els Àngels

33

Mercè Sumarroca

Bodega sumarroca

34

Marta Membrives Perez

Bodegas Abadal

35

Bodegas Costers del Sio

36

Bodegas Totó Marques SL

37

Bodegues Sumarroca SL

38

Teresa Cerdà

Bouquet d'AlellacS.L.

39

Brichs Restaurant

40

Brugarol Exoeriencias sl

41

Anna Oliveras Cugueró

Ca La Julita - Enoturisme

42

Quim Illa Català

Ca l'Helena

43

Antonio Borras

Cal Cabo celler

44

Berta Perich

Cal Carter SL

45

Cal Drac

46

Cal Giral

47

Jordi Solà Sebastià

Cal Negri

48

Cal Porxo

49

Cal Salut

50

Rosa Maria Gili Masip

Cal Soldat

51

Joan Martínez

Cal Ticus SL

52

Sònia Gomà-Camps

Carlania Celler

53

Castell del Remei

54

Castell D'Encus SL

55

Cristina Garcia

Castell d'Or SL

56

Quim Fargas

Caves Fargas Fargas

57

Rosa Argerich

Caves Fargas Fargas

58

Josep Gibert

Caves Gibert

59

Maria Baró Ministral

Caves Vilarnau - Gonzalez Byass

60

Celler

61

Celler Alimara SA
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Num.

Nom i cognom

Organització

62

Celler Burgos Porta

63

Celler Cal Menescal SL

64

Anna Berenguer

Celler Cooperatiu d'Artés, sccl

65

Celler Crivellé i Valls

66

Celler Devinssi

67

Celler Dosterras

68

Celler Eudald Massana

69

Ester Tous Font

70

Celler Eudald Massana Noya
Celler Joan Atmeller

71

Josep Serra

Celler La Vinyeta SL

72

Elisa Ribé

Celler Mas Bella

73

Celler Mas Vicenç

74

Celler Masroig

75

Celler Matallonga

76

Celler Quim Batlle

77

Celler Rocarella

78

Teresa Serra

Celler Solergibert

79

Celler Testuan SL

80

Celler Viníric

81

Cellers Blanch

82

Cellers de Scala Dei

83

Clos Figueras

84

Clos Galena

85

Clos Pachem

86

Assun Domènech Rialp

Colet Viticultors SL

87

Irene Mestre Torras

Colet Viticultors SL

88

Joan Francesc Baltiérrez

Confraria dels Vins del Bages

89

Conrería d'Scala Dei

90

Mireia Capdevila Guasch

Consell Comarcal de la Conca de Barberà

91

Mireia Bonet

Consell Comarcal de la Conca de Barberà. Cap del Servei de
Turisme. Ruta del Trepat

92

Asun Colom Mestre

Consell Comarcal de la Terra Alta

93

Núria Mulet

Consell Comarcal de la Terra Alta

94

Ilda Vico Quiñones

Consell Comarcal de la Terra Alta - Turisme

95

Eva Méndez

Consell Comarcal del Bages - Àrea de Turisme. Ruta del vi de la
DO Pla de Bages
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Num.

Nom i cognom

Organització

96

Núria Balagué

Consell Regulador DO Costers del Segre - Ruta del vi de Lleida

97

Núria Maau Roig

Consell Regulador DO Empordà

98

Eva Farré

Consell Regulador DO Pla de Bages - Ruta del vi de la DO Pla de
Bages

99

Laura Nadeu

Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella

100

Rebeca Ruiz

Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella

101

Marta Ribas

Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella

102

Nadala Manobens

Consorci de Promoció Turística del Penedès - Ruta del vi del

Montserrat

Penedès

Núria Sala

Consorci de Promoció Turística del Penedès - Ruta del vi del

103

Penedès
104

Cooperativa Falset-Marçà

105

Paola Makino

COVIDES SCCL

106

Laura Romero

COVIDES SCCL

107

Elisabet Saez Querol

Denominació d'Origen Conca de Barberà

108

Imma Sierra Gómez

Denominació d'Origen Costers del Segre

109

Àngels Collado

Denominació d'Origen Tarragona - Ruta del vi de la DO Tarragona

110

Vicenç Ferré

Denominació d'Origen Tarragona - Ruta del vi de la DO Tarragona

111

Jordi Rius

Denominació d'Origen Terra Alta. Secretari. Ruta del vi de la Terra
Alta

112

El Brogit

113

El Rebost dels Sentits Scp

114

Raquel Folch

Els Arcs Turisme Rural SLU

115

Sandra Soler

Els Plans de Cornet Turisme rural

116

Empordàlia SCCL

117

Empresa d'Enoturisme

118

Enoturisme Celler Piñol

119

Gerard Domingo

Escola d'Enoturisme de Catalunya

120

Ester Garcia

Escola d'Enoturisme de Catalunya. Directora

121

Ramon Canaleta

Espelt Viticultors SL

122
123

Estanc la Roca
Sara Batalla Fortuny

124

Estol Verd Celler
European Conference and Incentive Services Sl

125

Daniel Brasé

Fihrt

126

Tònia Castells

Freixenet SA

127

Anna Castillo

Fundació Turisme i Fires de Manresa

Detecció de les necessitats formatives en relació a l’Enoturisme a Catalunya
Informe final

57

Num.

Nom i cognom

Organització

128

Marta Giró i Via

Giró del Gorner SL

129

Giró Ribot S.L.

130

Mireia Borrell Calvet

Gramona SA

131

Martí Gramona Simó

Gramona SA

132

Carlota Roset

Grup Torres

133

Guiding tours-netguides

134

Herència Altés

135

Marta Guilera

Heretat Guilera, sl.

136

Dani Casas

Hostal de Mura

137
138

Hotel Hostal-Sport
Marta Garrigasait

139
140

Hotel la sagrera
Hotel Lotus

Quim Miró Sorribas

141

Hotel Restaurant de Castelladral
Icrea Digital SL

142

Salvador Puig

INCAVI (Institut Català de la Vinya i el Vi)

143

Xavier Agell Tuser

INCAVI (Institut Català de la Vinya i el Vi). Coordinador General

144

Gemma Urgell

INCAVI (Institut Català de la Vinya i el Vi). Responsable de
Comunicació

145
146

Ines Canta
Eloi Montcada

INNOVI (Associació d'Empreses Innovadores - clúster del sector
vitivinícola català). Gerent

147

Investra Business SL

148

Jaro SL

149

Ramon Giró i Gramona

150
151

Jaume Giró i Giró SL
Jean Leon SL

Jose Antonio Tudela Gomez

Jose Antonio Tudela Gomez

152

José Coll Arqué

153

Konciti Viajes SA

154

La Bodegueta de Vilassar

155

Ricard Vilalta Ribot

La Brocada Serveis SL

156

Glòria Cea

La Fou Celler SL

157
158

La gastronòmica food & wine
Miquel Puigdellivol

159

La Tina de Betlem
Les Vinyes del Convent

160

Anne Murray

Les Voltes

161

Gerard Martí Martí

L'Olivera SCCL
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Num.

Nom i cognom

162

Organització
Magnífic Motivation

163

Dani Giner

Marisqueria Cal Ladis SL

164

Marta Pedra Blasi

Marta Pedra

165

Mas del Joncar, SC

166

Mas del Salin

167

Laura Toso

Mas Gil SLU

168

Mas Llunes, vinyes i cellers, SL

169

Mas Ardèvol

170

Mas Figueres

171

Mas Trucafort

172

Gemma Ayats Ginesta

Masetplana SL

173

Pepi Milà

Masia Can Roda vinyes i vins

174

Masia Serra

175

Sílvia Vinyarta Cusí

Masia Spa Can Pascol Casa Rural Ecològica

176

Christian Betoret

Mas-Nou Sallent Sl (Mas de la Sala)

177

Oriol Massana

Massana Noya S.L

178

Miró Cubells

179

Vero Berlanga

Molí Parellada SL

180

Elena Planas

Món Sant Benet

181

Nomon turisme cultural

182

Johanne Chéné

Ocoa Travel Consulting

183

Abel Calvet Amado

Ocoa Travel Consulting

184

Oliveda SA

185

Parató Vinicola SL

186

Núria Mulet

Patronat de Turisme - Diputació de Lleida

187

Marta Casas

Patronat de Turisme Costa Brava - Ruta del vi de la DO Empordà

188

Perinet

189

Pojecte l'estol SL

190

Pol Viatges SL

191

Priorat B&D Lab

192

Ana Ferrández

Priorat Enoturisme

193

Vinka Woldarsky

Priorat Enoturisme

194
195

Priordei
Núria Hernàndez

196
197

Prodeca
Quinoa Restaurant

Monica Soler Ferrer

Restauració Major 87 SL
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Num.

Nom i cognom

Organització

198

Silvia Gibernau Duran

Restaurant Can Duran Alella

199

Restaurant Casa Joan

200

Restaurant Cellers de Gratallops

201

Restaurant El Cairat

202

Restaurant La Morera

203

Restaurant Quatre Molins

204

Roig Parals SL

205

Rosendo Esteve Vins i Olis

206

Sandra Benzal

Rovellats SL

207

Jordina Aymerich

Ruta del Vi DO Empordà - Patronat de Turisme

208

Sílvia Tort Riu

Rutes Silvia Tort

209

Ruth Ortiz Grau

Saem viatges

210
211

Sangenís i Vaqué
Silvia Rovira

212

Silvia Rovira
Siurana Tours

213

Lluís Tolosa

Sociòleg especialitzat en turisme

214

Victor Godall

Superficies de Alimentación S.A.

215

Anna Cruz

Taverna Vinseum

216

Taxi Priorat

217

Elisabet Arlandes Ruana

Terra Alta +

218

Quim Colomer

Testuan

219

Tomàs Cusiné SL

220

Sergi Massana

Tot Turisme

221

David Esteller

Tourist Lab

222
223

Travel Priorat
Jordi Martí

224

Traveltec
Trinakria Tours

225

Jaume Leon

Tu i Lleida

226

Alicia Fischer

Turisme de Pals

227

Eloi Sendrós Ferrer

Universitat de Barcelona

228

Salvador Anton

Universitat Rovira i Virgili. Derpartament Innovació Turística.
EURECAT

229

Jaume Salvat

Universitat Rovira i Virgili. Derpartament Innovació Turística.
EURECAT

230
231

Anna Olivé

Viajes Gamma Tours SA
Viatgem Junts SL
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Num.

Nom i cognom

Organització

232

Angel Luis Moreno Ayuso

Vinalium Manresa

233

Vinícola del Priorat

234

Vins Algars SAT

235

Maite Esteve

Vins El Cep SL

236

Marta Pujadó Grau

Vins Grau SL - Celler Grau i Grau

237

Joan Segura Pujadas

Vins i Caves Joan Segura Pujadas

238

Maria Jose Pérez Ruiz

Vinya Els Vilars SL

239

Vinyes d’Olivardots DL

240

Vinyes dels Aspres

241

Vinyes d'Olivardots
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6.2 TAULES I GRÀFICS AMB ELS RESULTATS DE L’ENQUESTA
L’ENOTURISME
Gràfic 31 Enoturisme segons nombre d’empreses i activitat

16,7%
Celler i cooperativa
42,1%

19,0
%

Allotjament
Empresa de serveis turístics
amb oferta d'enoturisme
Restaurant, bar i botiga de vi

22,2%

Gràfic 32 Enoturisme segons nombre de treballadors i activitat

20,2%

2,7%
3,2%

73,9%

Celler i cooperativa
Restaurant, bar i botiga de vi
Allotjament

Empresa de serveis turístics
amb oferta d'enoturisme
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Gràfic 33 Enoturisme segons anys d'activitat

De 51 a 241 anys

14,3%

De 21 a 50 anys

26,2%

De 15 a 20 anys

15,1%

De 10 a 14

19,8%

De 4 a 9 anys
Fins a 3 anys

17,5%
7,1%

Mitjana 30 anys

Gràfic 34 Enoturisme segons vinculació a Ruta del vi

36,5%

Ruta del Vi del Penedès

14,3%

Ruta de la DO Empordà - Patronat de Turisme de Girona

11,1%

Ruta del vi de la DO Pla de Bages
Associació Enoturisme Priorat

8,7%

Consorci Enoturisme Alella

8,7%
5,6%

Ruta del vi de Lleida
Ruta del vi de la DO Tarragona

1,6%

Ruta de la Terra Alta

1,6%

No tinc vinculació amb cap ruta

11,9%

La Ruta del Vi del Penedès està gestionada pel Consorci de Promoció turística del Penedès
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Gràfic 35 Distribució de l’Enoturisme segons comarques
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CELLERS I COOPERATIVES
Gràfic 36 Productes comercialitzats a cellers i cooperatives

Vi

90,6%

Escumós

62,3%

Vi i
escumós

52,8%

Gràfic 37 Ampolles produïdes a cellers i cooperatives al 2020

30,2%

Fins a 30.000 ampolles
De 30.001 a 100.000 ampolles

39,6%

Més de 100.000 ampolles

30,2%
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Gràfic 38 Facturació de cellers i cooperatives al 2020

11,3%

20,8%
Fins a 100.000,00€
De 100.001,00€ a 500.000,00€

30,2%

De 500.001,00€ a 2 Milions €
Més de 2 Milions €
37,7%

Gràfic 39 Treballadors/es de cellers i cooperatives al 2020

11,3%
Menys de 10

9,4%

De 10 a 24
De 25 a 49

15,0%
64,2%

Detecció de les necessitats formatives en relació a l’Enoturisme a Catalunya
Informe final

De 50 o més

66

Gràfic 40 Pes de l’Enoturisme en la facturació de cellers i cooperatives al 2020

18,9%

7,5%
Ho s'ha valorat

Menys d'un 10%
Entre un 10% i un 20%
26,4%

47,2%

Més d'un 20%

Gràfic 41 Productes comercialitzats a cellers i cooperatives

Visita al celler/cooperativa i tast

92,5%

Visita a les vinyes i tast

79,2%

Activitats recreatives, lúdiques, culturals en…

58,5%

Experiència gastronòmica

50,9%

Wine bar (sense visita)
Activitats que inclouen altres llocs a part de…
Altres

43,4%
22,6%
17,0%
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Gràfic 42 Treballadors/es d’Enoturisme a cellers i cooperatives al 2020

20,8%

9,4%
Cap treballador/a
1 treballador/a
41,5%

2 treballadors/es
3 treballadors/es o més

28,3%

Gràfic 43 Perfils d’Enoturisme a cellers i cooperatives al 2020

Propietari/ària o gerent

58,5%

Responsable d'enoturisme (en exclusiva)

41,5%

Guia d'activitats enoturístiques

39,6%

Tècnic/a de màrqueting i comercialització
Personal d'Administració
Tècnic/a de disseny i organització d'experiències…
Altres

18,9%
13,2%
13,2%
15,1%
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Gràfic 44 Rànquing de millores pels cellers i cooperatives
Mo lt+fo rça Millo ra co ncreta

Àmbit de co neixement

77,4

Digitalització dels processos de gestió turística

Digitalització i big data

75,5

Atracció de clients estrangers

Posicionament internacional (atracció de client estranger)

73,6

Estratègia de vendes i posicionament

Màrqueting i comercialització

73,6

Digitalització i big data

71,7

Business Intelligence - Explotació i aprofitament de dades d'Internet per conèixer els
interessos i perfil dels clients a través d'intel·ligència artificial
Anàlisi cost-benefici de l'ús de plataformes d'integració i agències

69,8

Comunicació en publicacions (o webs) especialitzades

Comunicació

64,2

Ecommerce

Màrqueting i comercialització

64,2

Introducció de tecnologia en la pròpia experiència (ús aplicacions, tecnològies immersives, Digitalització i big data
realitat augmentada, etc.)

62,3

Creativitat i innovació (anar més enllà de la visita)

Disseny i conceptualització d'experiències enoturístiques

62,3

Coneixement d'experiències enoturístiques de destins de referència (benchmark)

Disseny i conceptualització d'experiències enoturístiques

62,3

Elaboració del pla de negoci

Gestió econòmica enoturisme

62,3

Anàlisi de la rendabilitat econòmica de l'enoturisme (per la venda d'ampolles en sí mateix)

Gestió econòmica enoturisme

62,3

Enfocament de la venda

Guiatge i wine tasing

62,3

Vinculació amb altres recursos del territori (fora del propi celler/cooperativa)

Disseny i conceptualització d'experiències enoturístiques

62,3

Francès

Idiomes

60,4

Estudi de producte, mercat i clients

Màrqueting i comercialització

Mo lt+fo rça Millo ra co ncreta

Màrqueting i comercialització

Àmbit de co neixement

58,5

Innovació i Wine tasting

Guiatge i wine tasing

58,5

Comunicació al web

Comunicació

58,5

Comunicaicó a Instagram i Tik Tok

Comunicació

58,5

Coneixement de conceptes com la petjada de carboni, petjada hídrica, economia circular

Sostenibilitat ambiental

58,5

Alemany

Idiomes

54,7

Identificació dels interessos del públic

Disseny i conceptualització d'experiències enoturístiques

54,7

Comunicació a Facebook i twitter

Comunicació

52,8

Valoració i desglòs de costos de l'enoturisme

Gestió econòmica enoturisme

52,8

Traslladar la sostenibilitat ambiental a l'enoturisme

Sostenibilitat ambiental

50,9

Presentació comercial

Màrqueting i comercialització

47,2

Disseny segons els diferents tipus de públic

Disseny i conceptualització d'experiències enoturístiques

47,2

Creació de marca

Màrqueting i comercialització

45,3

Integració en el tast d'altres productes agroalimentaris

Disseny i conceptualització d'experiències enoturístiques

43,4

Política de preus

Gestió econòmica enoturisme

41,5

Reorganització de l'empresa i l'activitat per atendre l'enoturisme

Estructuració i organització enoturisme dins negoci

41,5

Cultura enològica en el guiatge (coneixement dels vins, caves i escumosos d'arreu, a part
dels propis)

Guiatge i wine tasing

Mo lt+fo rça Millo ra co ncreta

Àmbit de co neixement

39,6

Identificació i organització de l'enoturisme dins de l'empresa

Estructuració i organització enoturisme dins negoci

39,6

Comptabilitat de l'enoturisme

Gestió econòmica enoturisme

39,6

Sommelieria (coneixment del producte, servei, maridatges, gestió de la bodega)

Guiatge i wine tasing

39,6

Anglès

Idiomes

37,7

Identificació d'elements de singularitat del celler/cooperativa (arquitectura, paisatge,
economia circular, valors socials, etc.)

Disseny i conceptualització d'experiències enoturístiques

34,0

Aplicació de la sostenibilitat ambiental en el procés d'elaboració del vi, cava o escumosos Sostenibilitat ambiental

32,1

Identificació de recursos materials i d'espais necessaris per l'activitat enoturística

Estructuració i organització enoturisme dins negoci

30,2

Saber parlar en públic

Atenció al públic

30,2

Coneixement del context cultural i del país del client/a

Atenció al públic

24,5

Coneixement de la cultura gastronòmica del territori

Restauració i gastronomia

22,6

Higiene i seguretat alimentàries

Restauració i gastronomia

22,6

Coneixements bàsics de cambrer/a (parar la taula, servir, etc.)

Restauració i gastronomia

22,6

Habilitat socials i relacionals, empatia

Atenció al públic

20,8

Manipulació d'aliments

Restauració i gastronomia
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RESTAURANTS, BARS I BOTIGUES DE VI

Gràfic 45 Aforament de restaurants

70 persones de mitjana

23,8%

23,8%
Fins a 15 persones
De 16 a 49 persones
De 50 a 80 persones

28,6%

28,6%

Més de 80 persones

Gràfic 46 Facturació de restaurants al 2020

4,8%
9,6%

33,3%

Fins a 100.000,00€
De 100.001,00€ a 500.000,00€
De 500.001,00€ a 2 Milions €
Més de 2 Milions €

42,9%
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Gràfic 47 Treballadors/es de restaurants al 2020

19,0%
28,6%

Entre 1 i 2 treballadors/es
De 3 a 5 treballadors/es
De 6 a 9 treballadors/es

28,6%

10 o més treballadors/es
23,8%

Gràfic 48 Referències de vi i escumosos a la carta de restaurants al 2020

28,6%

33,3%

Menys de 30 referències
De 30 50 referències
De 51 a 99 referències
100 o més referències

19,0%

19,0%

61,9% té personal amb formació de sommelier
95,2% té personal que coneix i sap explicar els vins i escumosos del territori
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Gràfic 49 DO amb referències a la carta de restaurants en el 2020

Empordà

81,0%

Cava

76,2%

Penedès

76,2%

Pla de Bages

71,4%

Montsant

71,4%

Costers del Segre

71,4%

Terra Alta

71,4%

Priorat

71,4%

Vins i/o escumosos de Catalunya…

57,1%

Conca de Barberà

57,1%

Catalunya

52,4%

Alella

47,6%

Tarragona

38,1%

Gràfic 50 Cellers /cooperatives visitats amb referències a la carta de restaurants

4,8%
23,8%

Menys d'un 25%
33,3%

Entre un 25% i un 50%
Entre un 50% i 99%
Els he vistats tots
38,1%
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Gràfic 51 Rànquing de millores pels restaurants, bars i botigues de vins
Mo lt+fo rça

Millo ra co ncreta

81,0

Saber explicar al client les característiques tècniques i la història del producte

76,2

Coneixement de la història que hi ha darrere les referències

71,4

Coneixement directe dels cellers/cooperatives de la teva comarca o territori proper

71,4

Vincle amb els cellers/cooperatives

66,7

Coneixement de les referències de Catalunya

66,7

Coneixement de les referències de la teva comarca o territori proper

66,7

Coneixement de la vitivinicultura ecològica i la biodinàmica

66,7

Sommelieria (servei i coneixement del producte)

66,7

Coneixement del concepte destinació turística i rol dels restaurants i botigues de vins

61,9

Gestió (com introduir els vins, caves i escumosos del territori a les cartes i catàlegs)

61,9

Vincle amb els allotjaments

57,1

Coneixement directe dels cellers/cooperatives d'altres comarques

57,1

Anglès

52,4

Francès

47,6

Alemany

61,9% té són o tenen botiga de vins i escumosos
Mo lt+fo rça Millo ra co ncreta
69,2

Wine tasting

69,2

Anglès

61,5

Gestió econòmica

61,5

Francès

61,5

Comercialització

53,8

Psicologia del client (Atenció al client)

53,8

Coneixement del context cultural i del país del client/a (Atenció al client)

53,8

Alemany

46,2

Habilitat socials i relacionals, empatia (Atenció al client)

46,2

Saber parlar en públic (Atenció al client)
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ALLOTJAMENTS

Gràfic 52 Aforament d’allotjaments

27 persones de mitjana

17,9%

21,4%
Fins a 6 persones
De 7 a 10 persones
D'11 a 20 persones
21 o més persones

25,0%

35,7%

Gràfic 53 Facturació d’allotjaments al 2020

3,6%

14,3%
Fins a 100.000,00€
De 100.001,00€ a 500.000,00€
De 500.001,00€ a 2 Milions €
78,6%
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Gràfic 54 Treballadors/es d’allotjaments al 2020

10,7%

17,9%

7,1%

Cap treballador/a
1 treballador/a
2 treballadors/es

17,9%

De 3 a 10 treballadors/es
11 o més treballadors/es
46,4%

82,1% recomana visitar experiències en cellers / cooperatives
75,0% serveix producte vitivinícola als / a les clients/es té personal que coneix i sap
explicar els vins i escumosos del territori
53,6% ofereix algun paquet conjunt amb algun celler/ cooperativa
21,4% fa maridatges
7,1% té personal amb formació de sommelier
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Gràfic 55 Referències de vi i escumosos a la carta d’allotjaments al 2020

Cap referència
20,0%

D'1 a 5 referències
24,0%

De 6 a 10 referències
11 o més referències

16,0%
40,0%

Gràfic 56 Cellers /cooperatives visitats amb referència a la carta d’allotjaments

No n'he visitat cap
Menys d'un 25%
10,7%

Entre un 25% i un 50%
Entre un 50% i 99%

28,6%

Els he vistats tots
21,4%

14,3%

14,3%
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Gràfic 57 DO amb referències a la carta d’allotjaments en el 2020

Penedès
Priorat
Cava
Cap d'aquestes DO
Pla de Bages
Montsant
Terra Alta
Costers del Segre
Empordà
Vins i/o escumosos de Catalunya sense DO
Alella
Tarragona
Conca de Barberà
Catalunya

32,1%
32,1%
21,4%
17,9%
14,3%
14,3%
14,3%
10,7%
7,1%
7,1%
7,1%
7,1%
3,6%
3,6%

Gràfic 58 Rànquing de millores pels allotjaments
Mo lt+fo rça Millo ra co ncreta
68,0

Vincle amb els cellers/cooperatives

68,0

Coneixement de la vitivinicultura ecològica i la biodinàmica

56,0

Coneixement de la història que hi ha darrere les referències

52,0

Coneixement de les referències de la teva comarca o territori proper

52,0

Coneixement directe dels cellers/cooperatives de la teva comarca o territori proper

52,0

Vincle amb els restaurants

48,0

Coneixement del concepte destinació turística i rol dels allotjaments

48,0

Anglès

44,0

Coneixement directe dels cellers/cooperatives d'altres comarques

44,0

Saber explicar al client/a les caractarístiques tècniques i la història del producte

44,0

Francès

36,0

Maridatge

36,0

Alemany

32,0

Coneixement de les referències de Catalunya

24,0

Gestió (com introduir els vins, caves i escumosos del territori a les cartes)
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EMPRESES DE SERVEIS TURÍSTICS AMB D’ENOTURISME

Gràfic 59 Tipus d’empresa de serveis turístic (comercialització)

8,3%
37,5%
Majorista
Minorista
Mixte

54,2%

Gràfic 60 Tipus d’empresa de serveis turístic (col·lectiu diana)

25,0%

29,2%

Emissora
Receptora
Ambdues

45,8%
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Gràfic 61 Activitat de l’empresa de serveis turístics

16,7%

8,3%

OTA (Agència de viatges en línia)
16,7%

Amb oficina física
Ambdues
58,3%

Homebase agent

Gràfic 62 Entitats de les que formen part les empreses de serveis turístics

41,7%

Associació

37,5%

Altres
20,8%

Grup empresarial

Grup de gestió

12,5%
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Gràfic 63 Facturació d’empreses de serveis turístics al 2020

4,2%
16,7%

Fins a 100.000,00€
De 100.001,00€ a 500.000,00€
De 500.001,00€ a 10 Milions €

16,7%

62,5%

De 10,1 a 50 Milions €

Gràfic 64 Treballadors/es d’empreses de serveis turístics al 2020

8,3%
8,3%
41,7%

12,5%

Menys de 3
treballadors/es
De 3 a 5 treballadors/es
De 6 a 10 treballadors/es
D'11 a 24 treballadors/es

29,2%
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Gràfic 65 Perfils professionals d’empreses de serveis turístics

75,0%

Director/a o gerent
Comptabilitat i administració

54,2%

Guia

54,2%
37,5%

Dissenyador/a de producte (o product manager)

33,3%

Web master i xarxes socials
Agent de viatges

29,2%

Booking and sales manager

29,2%

Personal en pràctiques
Dissenyador/a de producte responsable o…

12,5%
12,5%

Gràfic 66 Oferta d’experiències enoturístiques al 2020

8,3%
20,8%

45,8%

25,0%

Sempre
Sovint
Puntualment
Mai
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Gràfic 67 Cellers / cooperatives visitats per conèixer què oferir

8,3%

8,3%
No n'he visitat cap
Menys d'un 25%

20,8%

Entre un 25% i un 50%
37,5%

Entre un 50% i 99%
Els he vistats tots

12,5%
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Gràfic 68 Rànquing de millores per a les empreses de serveis turístics
Mo lt+fo rça
81,0
76,2
71,4
66,7
66,7
66,7
61,9
61,9
57,1
57,1
57,1
52,4
52,4
47,6
47,6
42,9

Millo ra co ncreta
Màrqueting general (inclou Estudi de producte, mercat i clients, Estratègia de vendes, posicionament, Creació de marca,
Presentació comercial)
Emarqueting: posicionament i xarxes socials, la comunicació que s’ha de fer
Business Intelligence. Explotació i aprofitament de les dades les dades que internet ens permet disposar sobre
interessos i perfil dels clients, a través d’eines d’intel·ligència artificial.
Disseny de producte - cocreació (identificació dels interessos del públic, disseny segons els diferents tipus de públic,
creativitat i innovació, saber fer els càlculs, passar-ho a un catàleg, etc.)
Coneixement del producte enoturístic
Tendències en conceptes lligats a sostenibilitat i enoturisme: producte vitivinícola ecològic, biodinàmica, economia
circular.
Digitalització dels processos de gestió turística
Posicionament respecte el client local
Atenció al client (inclou Habilitats socials i relacionals, empatia, Saber parlar en públic, Coneixement del context cultural i
del país del client)
Guiatge en relació amb l’enoturisme
Cultura enològica
Cultura gastronòmica
Posicionament respecte el client internacional
Anglès
Francès
Alemany
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6.3 QÜESTIONARI EN LÍNIA
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6.4 RESUM DELS FÒRUMS TERRITORIAL
FÒRUM D’ALELLA
Data 24.02.2021, de 10.00 a 12.00 hores
Persones participants
1.

Valérie Veilleux, Alta Alella SL

2.

Òscar Pallarès, Associació Cultural
Revista Alella

3.

Toni Cruces, Associació Vinícola
Catalana

4.

Teresa Cerdà, Bouquet d'Alellac SL

5.

Laura Nadeu, Enoturisme DO Alella

6.

Marta Ribas, Enoturisme DO Alella

7.

Rebeca Ruiz, Enoturisme DO Alella

8.

Gemma Urgell, INCAVI

9.

Xavier Agell, INCAVI

10.

Pepi Milà, Masia Can Roda Vinyes
i Vins

11.

Víctor

Godall,

Superfícies

de

Alimentación SA
12.

Quim Colomer, Testuan

13.

Gerard

Domingo,

Escola

Enoturisme de Catalunya
14.

Ester García, Escola Enoturisme
de Catalunya

15.

Laia Pellejà, Actíva Prospect
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Diagnosi de l’Enoturisme a la DO Alella
Debilitats
 Baix nivell d’identificació i pertinença del sector a la
DO Alella.
 Poc coneixement i conscienciació dels cellers i
cooperatives que hi ha propers a allotjaments i
restaurants per transmetre i incorporar en la seva
oferta la marca DO Alella i, en conseqüència,
incorporar el valor com a destinació turística.
 Poca dinàmica de visitar i vendre els vins i
escumosos dels cellers i cooperatives als
restaurants, bars, botigues de vins, allotjaments i
empreses de turisme del seu territori.
 Dificultats en saber transmetre a clients estrangers
que s’allotgen o mengen en un territori que és DO
amb possibilitat de visitar cellers i conèixer els vins i
escumosos propis.
 Baixa presència de referències de vins de les DO de
Catalunya i en especial DO Alella als restaurants, bars
i botigues de vins.
 Millorar la promoció turística del Vallès Oriental en
general i, en especial, com a DO Alella.
 Millorar la promoció del Maresme com a part de la
DO Alella.

Amenaces
 Saber aprofitar el canvi que es produeix arrel de la
covid19 en el perfil de turisme rebut fins ara al territori,
el qual es repartia a parts iguals entre turisme
internacional i nacional.
 Els esdeveniments que hi ha hagut després de les
manifestacions recents a Barcelona, estan afectant
negativament la marca Barcelona i en conseqüència
poden afectar l’arribada de turisme quan es permeti
viatjar properament.

Fortaleses
 Promoció i organització d’activitats adreçades a
restaurants, bars i botigues de vins i allotjaments per
conèixer els cellers i vins i escumosos de la DO.
 Donar a conèixer entre els restaurants, bars, botigues
de vins i allotjaments les referències de la DO Alella,
la seva qualitat, vinculat a la marca Barcelona, per tal
de millorar la presència de la DO a les cartes.
 Donar a conèixer i ajudar a incorporar referències de
la DO a les cartes dels restaurants, bars, botigues de
vins i allotjaments del territori per afavorir un millor
posicionament i competitivitat respecte altres
establiments, vinculat als conceptes de KM0 i
qualitat.
 Donar continuïtat a la col·laboració amb l’Ajuntament
de Granollers, en la creació de productes combinats
amb un celler de la DO.
 Crear noves rutes i destinacions, cooperant entre els
diferents territoris i DO de Catalunya, per atraure el
turisme nacional i de proximitat a l’estiu.

Oportunitats
 Identificar i compartir com s’ha treballat en les diferents
rutes amb els restaurants i els allotjaments per millorar
el coneixement dels cellers de cada territori per saberho transmetre als cients i incorporar-ho a les cartes.
 Aprofundir en els cellers i cooperatives en els quals
l’enoturisme representa el 20-30% de la facturació per
identificar elements de millora en el conjunt del sector
(transferència de bones pràctiques).
 Dissenyar i promoure productes, serveis o
experiències combinats, de tal forma que incorporin
reciprocitat entre cellers, restaurants, allotjaments i
empreses de serveis turístics.
 Vetllar per tal que els plans estratègics dels municipis i
comarques posin en valor i promocionin els actius que
tenen en les DO en el disseny d’actuacions de
desenvolupament social, econòmic i territorial.
 Saber mantenir i atraure el perfil de turisme nacional i
de proximitat que ja coneix el territori i que a partir d’ara
serà més nombrós per la covid19 i els canvis en els
patrons de turisme.
 La celebració del Mobile World Congres al juliol és una
oportunitat per aprofitar l’arribada de participants que
poden fer turisme, sempre que es vetlli per un model
excel·lent en mesures sanitàries i de seguretat.
 Crear i promoure un segell de qualitat en seguretat,
protocols i mesures davant de la covid19 de tot el
sector, de certificació pública.
 Homogeneïtzar els protocols i mesures, pel seu
correcte compliment en tots els subsectors de
l’Enoturisme.
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Necessitats de millora / formació
Temes de formació
 Formació en safetravel per tal que el sector reobri
amb un segell de seguretat i compliment de
mesures sanitàries.
 Formació per donar a conèixer entre els
professional de sala de restaurants, bars, botigues
de vins i allotjaments, les referències del territori per
tal que les sàpiguen explicar als clients.

Format
 Per afavorir la participació del sector, és recomanable
impartir la formació fora de la temporada alta i fora dels
horaris d’atenció al públic.
 La formació que s’està duent a terme en l’àmbit de
desenvolupament del producte turístic es valora d’interès
per bé que la durada de 30 hores és fa complexa de
seguir.

Altres propostes
 Conèixer el grau / periodicitat de rotació de les referències a les cartes dels restaurants, bars i
botigues de vins.

FÒRUM D’EMPORDÀ
Data 01.03.2021, de 10.00 a 12.00 hores
Persones participants
1.Xavi Serret, 2008 Mediterranean
2.Abel Calvet, Ocoa Travel.
3.Núria Maau, CR DO Empordà
4.Ramon
viticultors

Canaleta,

Espelt

5.Cristina Bolea, Ajuntament de
Roses
6.Jordina Aymerich, Patronat de
Turisme de Girona
7.Marta Casas, DO Empordà
8.Gemma Ayats, Maset Plana
9.Josep Serra, Celler La Vinyeta
10.Xavier Agell, INCAVI
11.Toni Cruces, Associació Vinícola
Catalana
12.Ester García, Escola Enoturisme
de Catalunya
13.Laia Pellejà, Actíva Prospect
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Diagnosi de l’Enoturisme a la DO Empordà
Debilitats
 Millorar en la comunicació i informació a la gran
quantitat de visitants que fan estada en el territori, de
que siguin conscients que el territori és DO Empordà
i li ofereix un ventall de cellers a visitar.
 Saber captar i atraure el perfil de visitant al qual
s’adrecen i incrementar les visites als cellers del
territori.

Amenaces

Fortaleses
 Hi ha una bona relació, proximitat i cooperació entre
els cellers i cooperatives i els restaurants del territori.
 Aquesta aliança s’ha vist reforçada recentment arrel
dels tancaments forçats per la covid19, que ha
colpejat especialment la restauració.
 Alguns
allotjaments
ofereixen
experiències
enoturístiques com element diferenciació respecte la
seva competència.
 Des del territori s’ofereixen visites als cellers per a
petits grups molt reduïts.
 Des de la DO s’està realitzant un inventari
d’experiències eno-gastronòmiques en les que hi
participen 10 restaurants i 14 allotjaments, vinculats
a la Ruta.
 Aprofitar els actius del territori com el Parc Natural de
les Illes Medes i el Baix Ter i els visitants que cerquen
aquests entorns com actius que permeten apropar
visitants a l’enoturisme del territori.

Oportunitats
 Saber oferir al client francès l’experiència vivencial de
la visita als celles, d’un enoturisme més orientat a
famílies o a grups molt reduïts de persones, amb molta
proximitat.
 La campanya per l’estiu pot suposar un creixement de
les vendes amb l’arribada de visitants, per bé que
també suposa el repte de gestionar-ho juntament amb
les reserves que s’han hagut d’ajornar per la covid19.
 Amb aquests fòrums es pot millorar el coneixement i el
vincle amb les empreses de serveis turístics, algunes
desconeixedores del territori, perquè poden ser
prescriptores de l’enoturisme Empordà, especialment
en les que s’adrecen a un segment de client que cerca
la qualitat, el valor afegit, viure l’experiència de prop,
visitar el celler acompanyats del o de la propietari/ària.
(envers altres tipus de viatge o experiència)
 Treballar amb les Agències Receptores perquè
coneguin els cellers i cooperatives de la DO Empordà i
perquè creïn producte/experiència turística d’aquesta
ruta.
 Des de les administracions públiques del territori,
abordar la promoció de l’enoturisme en les accions de
difusió i informació turística.
 Mantenir les accions amb els informadors/es turístics
(abril-maig) mitjançant les quals se’ls apropa a visitar
cellers del territori per tal que sàpiguen explicar les
vistes als turistes.
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Necessitats de millora / formació
Temes de formació

Format

 Millorar en Anglès i Francès orientat al món del vi i
a fer visites i tast.
 Abordar la digitalització i la venda en línia, en
especial, com potenciar-la, com fer-la funcionar, i
fer-ne difusió.
 Sostenibilitat, incorporar en l’explicació de
l’enoturisme el procés dels vins eno-ecològics i la
conversió que s’està fent en el sector productor.
 Saber promocionar i transmetre als visitants (tant
restauració com allotjament –hotels, càmpings) les
visites als cellers.
 Millorar en la planificació anual i especialment arrel
del context i la situació que ha deixat la covid19.
 Creació d’experiències / producte enoturístic (en
línia amb la realitat i característiques de cada taller)
i de la seva comercialització.
 Eines per conèixer i saber tractar de forma
diferenciada als visitants, adaptant-se a la cultura
del seu país d’origen.



Altres propostes
 Embaixadors de càmpings, persones que visiten de forma periòdica i continuada el territori, que
fan estades cada any a càmpings o hotels o altres allotjaments, que es coneixen el territori, se’ls
fa una visita personalitzada als cellers perquè en facin difusió en els establiments on fan l’estada.
 Es proposa l’organització d’una taula o espai de trobada intersectorial per facilitar el coneixement
entre responsables d’agències de serveis turístics que poden oferir propostes paquetitzades i
cellers amb visites d’enoturisme, compartir experiències i treballar en accions conjuntes.
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FÒRUM DE LLEIDA
Data 03.03.2021, de 10.00 a 12.00 hores
Persones participants
1.Gerard Martí, L’Olivera
2.Alejandro, Cal Soldat.
3.Núria Mulet, Patronat de Turisme de
Lleida
4.Maria José Pérez, Vinya els Vinyars
5.Núria Balaguer, CR DO Costers del
Segre
6.Inma Serra, CR DO Costers del
Segre
7.Ester García, Escola Enoturisme de
Catalunya
8.Laia Pellejà, Actíva Prospect
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Diagnosi de l’Enoturisme
Debilitats

Amenaces

 Com a territori, no tenen la capacitat d’atracció
de turisme en general com sí que tenen altres
territoris.
 Continuar millorant per tal que hi hagi una bona
coordinació entre tots els sectors de l’enoturisme
al territori, en especial entre cellers, restaurants i
allotjaments,
però
també
amb
les
administracions públiques.
 Millorar en la visibilitat i en donar a conèixer els
actius del territori i la seva vàlua pel turisme.
 Millorar la creació de paquets on hi intervinguin
els diversos sectors: cellers, restaurants,
allotjaments i empreses de serveis turístics.
 La vertebració del sector a Lleida és veu amb
certa complexitat perquè es tracta d’una DO molt
diversa.

 Territori amb desigual accés i qualitat de servei a
fibra òptica, clau per l’enoturisme.

Fortaleses

Oportunitats

 Bona coordinació entre Ruta i DO i en conjunt, de
l’esforç fet pels cellers per visibilitzar els
productes del territori.
 Fomentar la relació entre cellers i restaurants i
allotjaments per derivar als visitants als altres
establiments, com es fa en alguns casos.
 Promocionar i reforçar les visites al cellers dels
clients a qui aquests venen vi, per tal que
coneguin el cellers, les vinyes, les referències,
entre altres i que aquest coneixement ajudi a
explicar-ho, a fomentar la visita des de la
restauració, els allotjaments i les empreses de
serveis turístics.
 Generar continguts virtuals, com una visita virtual
al celler per tal d’explicar-ho a altres sectors
(restauració, allotjament, empreses de serveis
turístics).
 Replicar experiències innovadores com les
visites “Tastavinyes”, visites autoguiades pels
visitants, amb un mapa una copa per persona i
porta copes que fan un recorregut a l’aire lliure i
de forma autònoma, en el qual van trobant
ampolles en fred i visiten l’entorn i espais
singulars.
 En el sector de l’allotjament, la promoció que es
fa al voltant del vi suposa millorar l’experiència
del client i també suposa augment el nombre de
clients perquè el tast de vi comporta una
experiència agradable en el client, que el fa
trobar-se bé.

 Atraure i orientar la venda al turisme del conjunt
de l’Estat.
 Vincular la restauració, els allotjaments i les
empreses de serveis turístics com a promotors i
amb als cellers del territori, ja que és un model
que funciona amb bons resultats en altres
territoris.
 Adreçar-se a segments de visitants diferents
oferint serveis del seu interès i fidelitzar, com s’ha
fet amb el turisme d’autocaravana, que té una
àrea d’estacionament, recàrrega elèctrica, wifi,
canvi d’aigua i que s’ha fet publicant informació
a les aplicacions d’aquests tipus de turisme i
amb el boca orella.
 Adreçar-se a visitants de Catalunya o Aragó que
busquen escapades curtes i de proximitat, en
entorn natural, sostenible.
 Donar a conèixer els actius del territori (espais
turístics i singulars), el sector de l’enoturisme
(cellers, restaurants, allotjaments) a agències de
turisme
receptores,
perquè
són
poc
coneixedores i hi ha moltes rutes i DO.
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Necessitats de millora / formació
Temes de formació

Format






 Oferir formació pel personal dedicat a
l’enoturisme, que principalment hi treballa els caps
de setmana perquè és quan hi ha més visites fet
que fa difícil la seva formació.

Sommelieria i maridatge
Presentació de vins
Comercialització
Millorar el coneixement dels vins i cellers del
territori entre el sector de la restauració, en línia al
que s’havia fet al Pallars amb la visita “Dilluns del
vi” amb les quals s‘organitzava jornades d’un dia
per a un grup de restauradors a visitar cellers.
 Digitalització en relació a la venda en línia i també
a nivell de gestió de negoci.

Altres propostes
 Seria interessant organitzar alguna acció perquè l’Associació d’Empreses de serveis turístics
(ACAVE) i responsables de rutes es coneguin i coneguin el sector a cada territori.
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FÒRUM DEL PENEDÈS I CAVA
Data Dilluns, 8 de març de 10.00 a 12.00 hores
Participants
1. Eloi Sendrós, Universitat de Barcelona
2.Vero Berlanga, Molí Parellada
3.Tònia Castells, Freixenet SA
4.Maite Esteve, Vins El Cep SL
5.Paola Makino, COVIDES
6.Xavi Serret, 2008 Mediterranean SI
7.Martí Gramona, Gramona SA.
8.Oriol Massana, Massana Noya SL
9.Sandra Benzal, Rovellats SL
10.Xavier Agell, INCAVI
11.Joan Martínez, Cal Ticus SL
12.Virgínia Vacarisas, Albet i Noya.
13.Anna Cruz, Taverna Vinseum.
14.Jordi Solà, Cal Negri.

15.Ester Tous, Celler Eudald Massana Noya
16.Nadala Manobens, Consorci de promoció
turística del Penedès.
17.Mònica Morera, Innovi
18.Núria Sala, del Consorci de Promoció Turística
del Penedès i directora Ruta del Vi del Penedès .
19.Mar Torres, AECAVA
20.Marta Giró, Giró del Gorné SL
21.Assun Domènech, Colet Viticultors SL
22.Toni Cruces, Associació Vinícola Catalana
23.Irene Mestre. Celler Colet.
24.Ramon Riera, President del Consorci de
Promoció Turística del Penedès i directora Ruta del
Vi del Penedès
25.Eloi Montcada, INCAVI
26.Teresa Torné.
27.Ester García, Escola Enoturisme de Catalunya
28.Laia Pellejà, Actíva Prospect
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Diagnosi de l’Enoturisme
Debilitats

Amenaces

 Hi ha molt estudis recents per bé que manca un
pla d’execució per la Ruta del Penedès i en
especial en posicionament de marca com s’ha vist
recentment amb la campanya d’una marca de
cervesa.
 Necessitat de vertebrar els diversos sectors de
l’enoturisme al Penedès, per reforçar la marca i
posicionament del territori, ajudant a que els
diferents sectors es coneguin entre ells, es
recomanin als visitants, però també per minimitzar
situacions de competència o la intromissió entre
diferents tipologies de negocis.
 Millorar el treball en equip de l’Enoturisme al
Penedès.
 Manca una estratègia d’agregació de les diverses
marques, en conglomerats, per dissenyar i
impulsar una estratègia de promoció del vi i
l’enoturisme de Catalunya i competir a nivell
internacional.
 Manca coneixement de totes les marques del
Penedès i d’unió conjunta d’acció.
 Vertebrar el Penedès com a destinació turística,
per oferir un ventall d’activitats en horari de
dissabte tarda i diumenges, retenint al visitant fora
dels horaris habituals.
 Manca oferta d’allotjament per congressos o
esdeveniments amb una afluència elevada de
visitants.

 La manca d’oferta o de coneixement de l’oferta
d’allotjaments al Penedès per allargar la visita de
Day Trip provoca que els visitants del Penedès
s’acabin allotjament a la costa del Garraf o a
Barcelona.

Fortaleses

Oportunitats

 El Consorci de promoció turística del Penedès
facilita la coneixença dels restaurants i
allotjaments amb els cellers, els establiments ho
han d’aprofitar i visitar i conèixer els responsables
per transmetre als clients com es fa la visita al
celler, per quin tarqet de client és recomanable,
entre altres aspectes.
 Elaborar i difondre un anunci per a diversos canals
(TV, ràdio) sobre l’Enoturisme Penedès i el conjunt
d’activitats que ofereix, del tast, la gastronomia,
les activitats a l’aire lliure i la visita a monuments
destacats.
 Es duen a terme tallers de destinació turística i
enotrobades, creant l’espai per tal que hi hagi
connectivitat i coneixença entre els diversos
sectors.
 En els establiments de l’enoturisme del Penedès hi
ha una bona estructuració de l’oferta, per bé que
cal millorar en l’atracció de clients.
 Des del Consorci es fa molta difusió dels actius
patrimonials del territori, es visibilitza l’oferta
d’activitats a fer, amb actualització constant.
 El Penedès té un posicionament de marca en
l’enoturisme rellevant, amb oportunitats de

 Millorar la difusió i posicionament de Catalunya
com a territori enoturístic, amb molta diversitat
territorial, apropant el turista estranger a aquesta
oferta. Per exemple, a l’arribada a l’aeroport o a
l’estació de l’AVE, transmeten la marca de
producte de qualitat i visitable.
 Aprofitar el context actual, en el qual hi ha turisme
de proximitat i s’observa la voluntat entre la
població de Catalunya de consumir i visitar el
territori.
 Aquests fòrums territorials ofereixen l’oportunitat a
les empreses de serveis turístics de conèixer un
ventall ampli de cellers i dels seus responsables i
l’establiment de relacions i sinergies entre aquests
sectors (serveis turístics i cellers).
 S’organitzarà una trobada Escola d’Enoturisme i
ACAVE (Associació d’empreses turisme) i
empreses dels diversos sectors, per donar a
conèixer els sectors i definir estratègies per a
donar-ho a conèixer.
 Reforçar i millorar les accions de promoció per
donar a conèixer a Barcelona i arreu l’oferta
d’enoturisme del Penedès.
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comercialització i atracció de clients de l’àmbit
asiàtica i americà.

Necessitats de millora / formació
Temes de formació

Format

 Formació per millorar l’atracció de visitants en els
canals d’informació (web, xarxes) i en les visites als
cellers.
 Gestió i organització del temps d’obertura al
públic, per tal d’atendre i poder oferir visites en
horaris diversos, en especial, amb el creixement de
la demanda en dissabtes i diumenges, o bé, de
continuïtat, després de visitar un establiment , per
poder derivar a un altre.
 Digitalització aplicada a la venda i a l’atracció de
clients (prevenda) però també aplicada a la gestió
del negoci i a la postvenda, atenció del cient que
visita els cellers, restaurants i allotjaments.
 Formació en maridatges per saber explicar bé el vi,
cava, escumós més adient per a cada plat, ja que
és un factor d’atracció de visitants.

 Hi l’interès de fer formació però la dificultat de
compaginar-ho amb el dia a dia.
 Les formacions en dilluns i dimarts són
recomanables ja que permet conciliar amb
l’obertura dels negocis del sector.

Enllaços compartits a la sessió:
https://www.penedesturisme.cat/ca/wine-bars-i-terrasses-entre-vinyes#overlaycontext=ca/users/nadala
https://www.penedesturisme.cat/ca/les-activitats-laire-lliure-indispensables-aquesta-primavera
https://www.penedesturisme.cat/ca/agenda
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FÒRUM DE LA TERRA ALTA
Data dimecres 10 de març de 2021, de 10.00 a 12.00 hores.
Participants
1.Glòria Cea, La Fou Celler
2.Asum
empresa

Colom,

Tècnica

3.Núria
Mulet,
Consell
Comarcal de la Terra Alta
4.Eloi Sendrós, Universitat de
Barcelona
5.Laia Arrufí, Cellers Tarroné
6.Miguel Sancho, Celler Batea
7.Patricia Arranz, Celler Batea
8.Valeria Stone, Sant Josep
Wines
9.Jordi Rius, Ruta de la Terra
Alta
10.Raquel, Ruta de la Terra Alta
11.Ester
García,
Escola
Enoturisme de Catalunya
12.Laia Pellejà, Actíva Prospect
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Diagnosi de l’Enoturisme
Debilitats

Amenaces

 Millorar la senyalització al territori per localitzar i
arribar als establiments (cellers, allotjaments i
restaurants).
 Millorar el nombre i diversitat de referències del
territori a les cartes dels restaurants.

 La llunyania com a territori de les principals zones
d’afluència turística.

Fortaleses

Oportunitats

 Creació i vertebració d’un espai de Governança,
com la Taula de la Ruta de la Terra Alta, amb
representació de tots els sectors, per fer xarxa
entre
els
cellers,
desenvolupament
de
l’ecommerce, entre d’altres
 Es manté una tendència de creixement en el
nombre de cellers, en els darrers anys s’ha passat
de21 a 30 i també l’especialització en la venda i la
comercialització.
 La Terra Alta té moltes varietats, però és l’únic
territori i d’aquí la seva originalitat, amb la varietat
de garnatxa blanca, en la qual tots els cellers hi
estan apostant.
 La Ruta del Vi de la Terra Alta amb el
posicionament de ser el celler de les Terres de
l’Ebre, s’orienta a atraure el turisme de qualitat
davant del qual s’han posicionat les Terres d’Ebre.
 S’ha col·laborat amb la restauració de la costa,
aconseguint atraure els visitants i turistes que s’hi
desplacen, realitzant activitats de formació pels
restauradors, tenint presència en jornades
gastronòmiques que organitzen o en tot tipus de
festes popular per tal que es conegui la Ruta del vi
de la Terra Alta.
 Quan acabi el confinament des de la Ruta es
reprendran les enotrobades per posar en contacte
els diferents sectors de l’Enoturisme i facilitar el
coneixement dels cellers. En aquests espais també
es detectaven necessitats i formacions a impulsar.
 Des de la Ruta hi ha la idea de posar en comú els
cellers, per tal de compartir i facilitar el
coneixement de tots els vins i escumosos que
tenen.
 Un dels elements de posicionament de marca és
associar la ruta del vi de la Terra Alta a la qualitat
del servei i al tracte personalitzat que s’ofereix als
visitants, tradicionalment, per ser un territori
menys visitat que altres.
 Les visites als cellers conduïdes pels propietaris o
responsables tenen un elevat nivell de qualitat,
com a experiència única, en la qual es coneix els
mètodes seguits a cada celler, la cultura del vi,
entre altres.

 Campanya publicitària als mitjans de comunicació
a nivell del conjunt de Catalunya, com a TV3, per
difondre els vins de la Terra Alta i el territori com a
destinació turística.
 Atraure el turisme que visita les Terres de l’Ebre.
 Atraure el turisme de forma segmentada, per
exemple, creant i oferint activitats per a tots els
membres de la família, fent cates de vi pels adults
i de sucs pels menors, per exemple.
 Arrel dels confinaments que hi ha hagut, es preveu
una temporada d’estiu amb molta afluència de
turisme de Catalunya, que vol visitar el territori.
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Necessitats de millora / formació
Perfils necessaris /difícils de cobrir

Competències difícils de cobrir

 Als cellers manca personal especialitzat i format en
comercialització.

.

Temes de formació

Format

 Formació en gestió turística, que englobi la
digitalització i l’organització del celler.
 Formació en sommelieria.

 Es proposa fer formació en format de càpsules de
curta durada.

 Curs al territori, proper, i en format intensiu.

Detecció de les necessitats formatives en relació a l’Enoturisme a Catalunya
Informe final

122

FÒRUM DE TARRAGONA
Data dilluns 15 de març de 10-12.00 hores

Participants
1.Elisa Ribé, Celler Mas Bella
2.Sara Batalla, Estol Verd Celler
3.Àngels Collado, DO Tarragona
4.Cristina García, Castell d’Or
5. Vicenç Ferré, DO Tarragona i
Celler Mas Vicenç
6.Ester García, Escola Enoturisme
de Catalunya
7.Laia Pellejà, Actíva Prospect
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Diagnosi de l’Enoturisme
Debilitats

Amenaces

 Millorar la comercialització de l’enoturisme de la
DO Tarragona.
 En l’àmbit de la DO Tarragona agents d’hotels i
cases rurals els costa creure en l’enoturisme.

 El consum del vi català a Catalunya se situa al
42%. Es fa necessari millorar la imatge, confiança
i coneixença (a través del coneixement dels cellers)
per augmentar el consum a Catalunya respecte
altres vins.

Fortaleses

Oportunitats

 Es veu la Ruta del Vi en positiu, perquè suposa unir
esforços, tenir més potencia i visibilitat, sumant a
diversos municipis, diferents agents turístics,
unificar una estratègia i saber-ho comunicar-ho a
través dels canals digitals actuals.
 La unió de cellers incideix en la capacitat
d’atracció de visitants. En aquesta unió cal
incorporar tots els agents
 La incorporació de l’enoturisme als cellers suposa
un element tractor pel seu creixement i contribueix
en positiu a la cultura del vi.
 S’ha iniciat un procés de conceptualització i
estructuració de l’enoturisme a un grup nombrós
de cellers, per a saber-ho transmetre i vendre als
visitants.
 Amb la col·laboració dels Consell Comarcals i
resta d’agents, es farà difusió a les cases rurals,
vinculat als actius patrimonials del territori.
 Les cases rurals que han visitat els cellers del
territori són les que millor expliquen i deriven més
visitants a les experiències enoturístiques que
ofereixen els cellers.
 La incorporació d’aplicacions i experiències
gamificades a les visites dels cellers permeten
integrar al públic adolescent i oferir visites per a
tota la família.
 És necessari dissenyar activitats diversificades per
atraure a diversos targets de visitants (famílies amb
nens, famílies amb adolescents –joves, parelles,
wine-lovers, etc.)
 L’enoturisme com activitat que proporciona a
l’establiment que el comercialitza una elevada
fidelització dels clients, per bé que amb major cost
que altres formats o canals.


 Creació d’experiències / serveis on el visitant sigui
al centre de l'experiència, molt vivencial i
participatiu.
 El potencial de creixement del sector enoturístic a
la Costa Daurada és molt elevat pel volum de
visitants que hi arriben.
 Des de l’Associació d’empreses de serveis
turístics (ACAVE) es facilitarà el contacte amb
agències i les Rutes i cellers.
 Amb l’aturada que ha suposat en el 2020 la
covid19 pel sector, s’ha pogut atendre molt més a
visitants de proximitat.
 Orientar l’enoturisme al client estranger que viatja
en cotxe molt més que al que ho fa en avió.
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Necessitats de millora / formació
Temes de formació

Format

 Comunicació i màrqueting
 Comercialització i ecommerce, en el qual es
treballi contingut, la relació dels agents i la ruta
 Gestió i rendibilitat de l’enoturisme al negoci (sobre
ingressos, despeses, marge)
 Creació de producte (diversificar experiències) i
segmentació clients
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FÒRUM DE LA CONCA DE BARBERÀ
Data Dimecres 17 de març de 10.00 a12.00 hores

Participants
1.Anne Murray, Les Voltes
2.Bernat Andreu, President de la DO
Conca de Barberà
3.Carles Civit, Festa del Trepat
4.Elisabet Saez, DO Conca de Barberà
5.Joaquim Queralt, Ajuntament
Montblanc – Oficina de Turisme

de

6.Jordi Rubió, Ajuntament de l’Espluga
de Francolí – Oficina de Turisme
7.Marta Pedra, Vins de Pedra
8.Mireia Capdevila, Consell Comarcal de
la Conca de Barberà
9.Natàlia Moruno, Ajuntament
Montblanc – Oficina de Turisme

de

10.Núria
Griso,
Ajuntament
Montblanc – Àrea de Turisme

de

11.Raquel Folch, Els Arcs Turisme Rural
- Cal Marginet
12.Sònia Gomà-Camps, Carlania Celler
13.Ester García, Escola Enoturisme de
Catalunya
14.Laia Pellejà, Actíva Prospect
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Diagnosi de l’Enoturisme
Debilitats
 S’han d’oferir visites als cellers per a petits grups







Amenaces

de persones i compaginar-ho amb cellers de petita 
dimensió.
En els cellers petits hi ha dificultats en compaginar
l’activitat del celler amb l’atenció de les visites i les
activitats enoturístiques, tant durant la setmana
com als caps de setmana.
La visita conjunta al Castell i celler per a famílies és
massa llarga i cal incorporar la visita en anglès per
a estrangers.
Dificultats en trobar restaurants del territori que
vegin el potencial de l’enoturisme per atraure i
retenir visitants, oferint activitats conjuntes de tast
i maridatge de vins de la Ruta. S’ha de millorar la
presa de consciència, el compromís i la
professionalitat.
Cal millorar la xarxa d’agents del territori, que sigui
més oberta i hi participin nous restaurants,
botigues, allotjaments i cellers.

Fortaleses

Oportunitats

 Des del Consell Comarcal s’ha treballat per
visibilitzar un mapa de cellers, amb oferta
d’activitats enoturístiques, englobant també
agrobotigues, museus, activitats esportives,
d’aventures, amb rutes i paquets amb cellers,
festes locals, setmana medieval a Montblanc.
 S’ha treballat una xarxa de camins del Trepat per
a fer a peu i en bicicleta.
 Amb la xarxa que s’està creant, es podria articular
un mecanisme per agrupar visitants als cellers en
caps de setmana (que provenen de l’oficina de
turisme, o d’allotjaments o restaurants o cellers) i
atendre’ls en els diferents cellers, disposant en
horaris de cap de setmana de cellers de guàrdia
que alternen l’atenció al visitant.
 Cal aprofitar la reserva anticipada als allotjaments
o restaurants per oferir activitats a fer. D’aquesta
forma el visitant té una proposta que contracta
amb antelació, es queda al territori a fer més
activitats enoturístiques, els cellers poden atendre
els visitants.
 Organitzar visites als cellers agrupant diversos
allotjaments i restaurants, perquè el conèixer de
prop el celler i els vins és molt útil per recomanarho als clients.

 Actualment, el perfil de visitant és majoritàriament
familiar i més actualment, i tot i que el potencial
consumidor d'enoturisme sembla un perfil molt
específic és interessant disposar de propostes
familiars per petits i grans, ja que cada vegada més
qui ens visita busca activitats en família. Tenir
activitats per aquesta oferta és complex pels petits
cellers de la Ruta Trepat.
 L’enoturisme és un element a incorporar en l’oferta
dels cellers perquè facilita l’atracció de clients i la
seva fidelització.
 Amb la Covid19 i els confinaments, les activitats
enoturístiques a l’aire lliure, amb tast de vins, tenen
gran demanda entre els visitants que volen sortir
de casa seva i visitar entorns naturals fent
activitats d’interès.
 Crear visites als cellers que siguin més lúdiques,
amb algun component tècnic però no el majoritari
per atraure visitants del territori amb aquest perfil.
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Necessitats de millora / formació
Temes de formació

Format

 Comercialització i màrqueting.
 Conscienciació del producte i la qualitat que hi ha
a la Ruta i el bon posicionament que li dóna.
 Millorar en la qualitat dels serveis d’allotjaments i
restaurants.
 Curs de guiatge (en especial a bars i restaurants) i
de diferenciació dels diversos perfils de visitants.
 Respira Montblanc va ser una iniciativa de l’Oficina
de Turisme que permetia conèixer i descobrir els
establiments propers (veïns) tant entre cellers com
restaurants i allotjaments. Quan es coneixen veuen
el potencial que hi ha si fan coses conjuntament.
Aquesta iniciativa hauria de tenir continuïtat.
 Activitat formativa en format de presentació
d’experiències d’èxit, en l’oferta d’activitats on
col·laboren cellers, allotjaments, restaurants d’un
territori i mitjançant l’enoturisme articulen una
oferta combinada que atrau a visitants. D’aquesta
forma es presenta una experiència d’èxit i s’ajuda
a la presa de consciència.

 L’opció de fer formació presencial afavoreix la
combinació dels continguts del curs amb la
possibilitat de visitar els cellers, allotjaments i
restaurants.
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FÒRUM DEL PLA DE BAGES
Data dilluns 22 de març de 10.00 a 12.00 hores
Participants
1.

Agustí Comas, Conseller de Turisme del Consell

16. Joan Baltiérrez, Vins del Bages

Comarcal del Bages

17. Joan Soler, President del Consell Regulador de la de

2.

Àngel Lluís Moreno, Vinàlium

la DO Pla de Bages

3.

Anna Berenguer, Celler Cooperatiu d’Artés

18. Josep Gibert, Caves Gibert

4.

Anna Castillo, Fundació Turisme i Fires de Manresa

19. Marta Garrigasait, Hotel la Sagrera

5.

Anna Cura, Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

20. Marta Membrives, Cellers Abadal

6.

Anna Oliveras, Ca la Julita – Enoturisme

21. Marta Pujadó, Vins Grau – Celler Grau i Grau

7.

Berta Perich, Cal Carter

22. Ricard Vilalta, La Brocada serveis SL

8.

Carla Rodríguez, Oller del Mas

23. Rosa Argerich, Celler Fargas-Fargas

9.

Christian Betoret, Mas Nou Sallent – Mas de la Sala

24. Sandra Soler, Els Plans de Cornet Turisme Rural

10. Dani Casas, Hostal de Mura

25. Sergi Massana, Tot turisme

11. Dani Giner, Marisqueria Cal Ladis

26. Silvia Rovira, Rutes Silvia Rovira

12. Elena Planas, Món Sant Benet

27. Teresa Serra, Celler Solergibert

13. Eva Farré, Consell Regulador DO Pla de Bages - Ruta

28. Liliana Costa, Museu de la memòria de la vinya i el vi

del vi
14. Eva Mendez, Consell Comarcal del Bages – Àrea de

Turisme

de Sant Fruitós de Bages
29. Ester García, Escola Enoturisme de Catalunya
30. Laia Pellejà, Actíva Prospect

15. Jaume Plans, gestor cultural
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Diagnosi de l’Enoturisme
Debilitats

Amenaces

 Millorar el coneixement dels cellers i de les

novetats de vins que van tenint, per facilitar a la
resta d’operadors la compra de productes.
 Millorar la capacitat d’atraure els visitants que
arriben a Barcelona cap al Bages.

Fortaleses

Oportunitats

 Des de la DO es pot elaborar un llistat amb tots els
operadors i les seves referències, i facilitar la
distribució entre els mateixos.
 La vertebració que es fa des de la DO i el nivell
d’activitat és molt positiu pel sectors i resta
d’agents.
 Aprofitar la col·laboració públic –privada que hi ha
entre cellers i operadors del territori, per crear una
solució en línia, visibilitzant la disponibilitat de
visites a cellers de forma conjunta per no perdre
visitants.
 Possibilitat d’oferir una activitat intermitja entre el
tast (wine bar) la visita al Celler, per a les persones
que no poden fer la visita per temes d’aforament.
D’aquesta
forma
tenen
una
experiència
ecoturística vinculada al celler.
 També es pot oferir activitats de maridatge fora del
celler, per exemple, en les instal·lacions exteriors
d’una allotjament. Serveix per apropar tots dos
operadors, fer l’activitat enoturística, a l’aire lliure.

 Amb l’estructuració de la ruta que s’està fent,
caldria generar una agenda o calendari conjunt de
visites als cellers i resta d’operadors enoturisme,
que doni visibilitat i faciliti la compra de les
activitats, evitant perdre visites de persones que
arriben al territori.
 L’enoturisme és una activitat que està a l’alça, té
molta demanda i visitants, que s’ha vist reforçat
per la situació de confinament.
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Necessitats de millora / formació
Temes de formació

Format

 Comercialització per tal d’identificar quina oferta
és la que genera més interès i oferir-la des del
territori.
 Formació - visita per conèixer in situ els cellers del
territori.
 Curs de formació sobre destinació enoturística,
per conèixer i visibilitzar els actius del territori, tant
en relació a l’enoturisme com als elements
patrimonials.
 creativitat en el disseny de noves experiències
enoturístiques atractives i diferenciadores.

 Apropar-la al territori.
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FÒRUM DEL PRIORAT
Data Abril 2021
Diagnosi de l’Enoturisme
Debilitats

Amenaces

 Davant de la situació de la covid19, un dels punts
febles és que es produeixi una falta de motivació
per cooperar entre establiments turístics i de
professionalització de les empreses.
 Manca formació turística i professionalització entre
els responsables de gestió en les empreses del
sector enoturístic al Priorat.


 Actualment, la principal amenaça és la restricció
de moviment per la covid19.

Fortaleses

Oportunitats

 El Priorat té com a elements diferenciadors de
qualitat, actius del territori, el vi, l’oli i el paisatge.
 El Priorat està ben situat respecte altres territoris,
amb elevades possibilitats de desenvolupar
l’enoturisme, pels productes i experiències que hi
ha entorn als tres productes (vi, oli i paisatge).
 Cal mantenir la comunicació i imatge de marca
com a territori amb vins d’alta qualitat i notorietat.
 Cal treballar conjuntament els tres elements
tractors del Priorat per atraure visitants.

 Com a principals oportunitats de la comarca el seu
potencial en el paisatge, la importància dels
productes locals i el reconeixement internacional
del vi del Priorat (vi d’alta qualitat, qualitat que el
visitant està esperant trobar en l’experiència
turística que troba en l’ampolla de vi).
 A més a més, el Priorat forma part de la marca
turística de Catalunya, molt reconeguda com a
destí turístic en tot el món, proper a la costa
Daurada, i la seva capacitat d’atracció com a destí
internacional de sol i platja.
 Algunes oportunitats com el reconeixement
internacional del vi del Priorat sí que s’aprofiten per
algunes empreses, però en general la qualitat de
l’experiència turística no té molt a veure amb la
imatge de reputació que té el vi.
 Una altra oportunitat és aprofitar i retenir l’augment del
turisme rural a nivell mundial, que pot ajudar al Priorat a
incrementar la demanda i posar en valor altres factors
de la comarca, a part del vi, com són l’oli i el paisatge.
 Les dades disponibles de turisme, tant a nivell del seu
impacte com la contribució del turisme a l’economia
poden ajudar a algunes empreses enoturístiques a
entendre el seu potencial.
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Necessitats de millora / formació
Temes de formació

Format

 Formació bàsica en direcció, guiatge i atenció al
públic per a activitats enoturístiques, ja que manca
aquesta formació entre les persones que ho porten
a terme al Priorat.
 Reforçar les competències generals com les de
coneixement d’idiomes estrangers, atenció al
client, màrqueting, comunicació en línia, vendes,
creació i gestió de bases de dades de clients i
visitants, entre altres.
 Competències per la comunicació interna, el
posicionament de marca de destí turístic,
estratègies de cooperació amb altres operadors
enoturístics.
 Formació en xarxes socials, per conèixer les que
es fan servir actualment, la seva utilitat, consells de
població, entre d’altres.
 Comunicació online (web, ressenyes,...)
 Comunicació directa amb el client (online, offline)
per a donar un tracte professional al client
 Promoció
 Idiomes (principalment Anglès)
 Saber com gestionar queixes
 Formació d’informàtica bàsica a nivell d’usuari, per
ús més àgil i ràpid
 Protocols de seguretat: conèixer els riscos que
implica treballar amb begudes alcohòliques (efecte
de l’alcohol, dosis permeses, metabolisme, etc.)
 Coneixements de comptabilitat i anàlisi de la
rendibilitat de l’enoturisme
 Sensibilitat cultural per tractar amb el públic de
diferents països



 Cellers i cooperatives:
o Eines per saber parlar en públic, estratègies o tàctiques de venda, consells sobre el relat en una visita, saber
adaptar el què s’explica i com durant la visita al tipus de client.
 Restaurants, bars i botigues de vi:
o Formació sobre vi, la seva història a la comarca i la importància de tenir aquest tipus de coneixements i com
saber-ho comunicar al client.
 Allotjament:
o Formació sobre vi, la seva història a la comarca i la importància de tenir aquest tipus de coneixements i com
saber-ho comunicar al client i en idiomes.
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Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’FSE en el marc
dels Programes de suport al desenvolupament local.

