
 
 

 
 

 

PRESENTACIÓ DE VINS I BEGUDES 
 

La Malvasia i vins del territori, dels ceps a les taules dels restaurants 
La carta de vins com element de millora de vendes a la restauració 

 

 
 

  

Inscripcions 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinat a totes aquelles persones que estant 

en contacte amb els clients o dissenyen les 

cartes de begudes dels restaurants, 

vinacoteques, cases de turisme rural o cellers 

que incorporen el tast als seus serveis. 

 

Us volem proposar fórmules i idees a partir 

de com storyTelling i el Coneixement 

poden donar com a resultat una increment 

en la qualitat del servei i un increment en 

la el Venda de Vins i Caves.   

 

Curs pràctic amb tast de producte a cada 
sessió. 

INSCRIPCIÓ:  100%  Subvencionada pel 

Consorci de la Formació Contínua de Catalunya 

En Ramon és Sommelier professional, Formador en 

Cava, periodista especialitzat en vins a La Vanguardia i, 

sobretot, expert i apassionat en vins i caves. Des de 

fa més de 30 anys que la seva passió pel sector, la 

seva curiositat i les ganes de conèixer més l’han portat 

a voltar per tota la geografia. Ha visitat cellers, però 

també restaurants i botigues especialitzades aprenent 

dia a dia dels vins i caves que tenim al territori, però 

també de com ens els presenten. I això ha fet que 

esdevingui un referent per la seva àmplia 

experiència. Des de fa uns anys ha fet una aposta 

personal per compartir el seu coneixement amb el 

sector, amb la voluntat de contribuir i ajudar a la 

millora de la qualitat i la incorporació de noves 

propostes. 

Amb Ramon Francàs 

LLOC D’IMPARTICIÓ: Gremi 

d’Hostaleria de Sitges. 

DURADA: 15 hores. 

 

CALENDARI  

Febrer: 11, 18 i 26 Març: 11 

HORARI: 9:30 a 13.30h 

Requisits. Aquesta formació és totalment 

subvencionada i està adreçada prioritàriament a 

persones treballadores ocupades tot i que també hi ha 

un percentatge de places per admetre persones 

desocupades. 

 

Places disponibles: 15 places. Es valoraran les 

sol·licituds segons criteris d’idoneïtat i recepció.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTR59jvQL_T3LY_z8yBHjFF7PM62XGqgVZ9njgeEzdv679Ww/viewform?vc=0&c=0&w=1


 
 

 
 

 

 

 

OBJECTIUS 

 

 Analitzar els punts forts i les propostes de millora de les cartes als restaurants.  

 Treballar amb els mètodes i tècniques del tast que permetin percebre, identificar i apreciar 

les propietats dels vins.  

 Conèixer i valorar els productes del territori: La Malavasia, vins de la DO Penedès i la DO 

Cava.  

 

CONTINGUTS:  

 

 La carta com element de presentació del restaurant. 

 Definicions i metodologia del tast. La vista i l’examen visual. L’olfacte i les olors del vi. El 

bouquet. El gust. Estímuls sensitius. 

 El llenguatge del tast 

 Elements importants per oferir el tast 

 Components del vi i la seva influència en el tast. 

 La proposta interna de la carta de cada establiment. Coherència i argumentari.  

 Els maridatges com element de descoberta i aproximació als vins i caves  

 

 

METODOLOGIA: 

Teòric pràctica: Partint de la realitat dels participants en la formació ens aproparem als continguts 

a assolir en l’activitat formativa.  

Tast de producte a totes les sessions. 

Maridatges a partir de les cartes i propostes dels participants en la formació.  

 

 

ALTRES FORMACIONS D’INTERÈS 

 

A més pots reservar plaça i inscriure-us a altres formacions d’interès que es realitzarem  al 

Gremi d’Hostaleria de Sitges: 

o Curs de Sumilleria i maridatge 20h, al  març i abril, amb Joan Lluís Gómez, Sommelier 

del Sant Pau de Carme Ruscalleda.   

o Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès 30h, octubre i 

novembre amb Andrew Ashurst, referent en l’anglès vitivinícola.  

 

I al celler de Torres del Veguer de Sant Pere de Ribes:  

o Formatges per a restaurants 16h, amb maridatges dels cellers de Torre del Veguer, 

Celler de Capçanes (DO Montsant) i Celler La Vinyeta (DO Empordà) al març i abril, que es 

realitzarà a Torre del Veguer (Sant Pere de Ribes) amb Roderic Pérez i la col·laboració de 

Xerigots  

 

Reserva la teva plaça a qualsevol d’aquestes formacions a Inscripcions 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTR59jvQL_T3LY_z8yBHjFF7PM62XGqgVZ9njgeEzdv679Ww/viewform?vc=0&c=0&w=1

