
 

 
 
 

 
 

ACCIÓ FORMATIVA 
 

Eines pel guia turístic: Dels Maridatges a la 
comercializtaiucó a Mas Llunes 

 

 
 
 

Sommelier, Wine & Spirit Education Trust 

international  higher certificate in wines and 

spirits. 

 

Sommelier al Restaurant Sant Pau, de Carme 

Ruscalleda, més de 9 anys participant del 

creixement d’un projecte on el producte, el vins i 

la qualitat tenen un paper fonamental.  

 

Tres estrelles Michelin comporten una gran 

responsabilitat i implicació entre tots els 

integrants de l’equip, l’actualització, la formació i 

la innovació són elements fonamentals en la 

tasca del Sommelier.  

 

En Joan Lluís compartirà la seva experiència i 

coneixement amb els participants del curs.  

DOCENT:  Joan Lluís Gómez 

 

 

         Docent: David de Yzaguirre 

 

 

 

 

 

 

 

Llicenciat en Psicologia per la Universitat 

Ramon Llull. Programa en Màrqueting per 

l'IESE. Certificat per la Wine and Spirit 

Education Trust de Londres. Ha treballat 

com a consultor en canvi organitzacional 

per a empreses multinacionals i ajudant a 

desenvolupar el negoci en diferents cellers. 

Ha posat en marxa seminaris 

internacionals com "To vaig veure or not to 

vaig veure". Des de fa uns anys enfoca els 

seus esforços per atreure clients 

internacionals del segment luxe i Premium 

a cellers i caves del territori. 

https://es.linkedin.com/edu/wine-%26-spirit-education-trust-43345?trk=ppro_sprof


 

 

 

 

OBJECTIUS 

 Descriure  les diferents característiques organolèptiques dels vins emprant un vocabulari específic 

i saber relacionar-los amb el em menjar més adequat. 

 Preparar un maridatge raonant i exposant les relacions que intervenen i els criteris pels quals s’ha 

elaborat.  

 Vincular el producte enoturístic a les estratègies de comercialització 

 Crear producte enoturístic que pugui ser interessant i atreient  

 

CONTINGUTS:  

 Els Maridatges 

 La comercialització del producte enoturístic 

  

METODOLOGIA: 

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

a assolir en l’activitat formativa.  

 

LLOC D’IMPARTICIÓ: Mas Llunes. Ctra de Vilajuïga s/n | 17780 | Garriguella 

DURADA:  20 hores. 

DATES:  29 d’Octubre, 5, 12, 19 i 26 de Novembre de 9.30 a 13.30h i 7 i 21 de Novembre de 9 a 

14h 

 
INSCRIPCIONS 
 

PREU: 100% Subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXSycN74viYYn55QN0rplngjKbGAVWgDpuCLh5_yuJUv9bnA/viewform?vc=0&c=0&w=1

