
ENOTURISME:
CULTURA D'UN

PAISATGE

LES TERTÚLIES DEL CEPVI

16 DE NOVEMBRE DE 2021 
I  8  DE FEBRER DE 2022

 A LES 19H

ESPAI DE REFLEXIÓ
 

Amb el canvi climàtic, els cellers i les
empreses d'enoturisme assumeixen
nous reptes que també poden estar

encarats al públic turístic. 
Les Tertúlies del CEPvi 2021-22

Enoturisme: cultura d’un paisatge 
 volen donar continuïtat als debats

oberts en el curs anterior.
 

Les tertúlies són un espai dinàmic de
debat i reflexió que es realitzen sota el
paraigua del CEPvi i reben el suport de

l’Escola d’Enoturisme de Catalunya.

INSCRIURE'S
www.escolaenoturisme.vilafranca.cat

AMB EL SUPORT DE

Escola d'Enoturisme de Catalunya
C/ d'Amàlia Soler, 29

08720 Vilafranca del Penedès 

ORGANITZA



L'AIGUA: FONT DE
RIQUESA
ECOLÒGICA I
PAISATGÍSTICA

La conscienciació de la fragilitat de l'entorn i la
por a les sequeres en el futur a causa del
canvi climàtic dona a l'aigua un fort potencial
de simbolisme i de discurs des del turisme en
general. D'una banda, es tracta de donar a
conèixer els espais humits existents al
Penedès i la seva riquesa per generar
respecte tant per part de la població local com
per part del visitant. D'altra banda, la bona
salut de les rieres i dels rius permeten
demostrar la qualitat de les bones pràctiques
dels cellers i els allotjaments que defensen un
discurs sostenible. 

 
16 de novembre de 2021

19h
Escola d’Enoturisme de Vilafranca

 

EL PATRIMONI DE L'AIGUA I EL TURISME DEL VI

El patrimoni cultural de l'aigua és un testimoni de la complexa història de l'home amb el
seu territori. L'aigua és necessària per viure, per regar, també ha participat en el
desenvolupament industrial del territori (molins). A més, ha estat lligada a les primeres
activitats turístiques del Penedès gràcies a la puresa de les seves fonts i al fenomen de
l'estiueig a principi del segle XX, motivant la construcció de les primeres residències
vacacionals.

 8 de febrer de 2022
19h

Escola d'Enoturismede Vilafranca


