
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SEMINARI INTERNACIONAL 

NOVES OPORTUNITATS I REPTES 
EN EL TURISME DEL VI 
 
Vila-seca / Falset, 15 i 16 d’octubre de 2010 



 

PRESENTACIÓ 

El tercer workshop internacional sobre innovació en turisme organitzat pel Parc Científic i 

Tecnològic de Turisme i Oci de Tarragona (PCT de Turisme i Oci), l’Associació País del Vi i la 

Universitat Rovira i Virgili, està dedicat a l’enoturisme, un producte turístic en creixement, 

amb un gran potencial de desenvolupament en el territori de Tarragona, que compta amb 

cinc Denominacions d’Origen (DO Conca de Barberà, DO Montsant, DOQ Priorat, DO 

Tarragona i DO Terra Alta).  

 

La missió del PCT de Turisme i Oci és traslladar la recerca acadèmica a les empreses i 

institucions del territori per aconseguir un turisme més competitiu i sostenible, i connectar-

les a les xarxes internacionals de coneixement en aquest àmbit.  

 

Per això, aquest seminari organitzat en dues sessions té l’objectiu de presentar els resultats 

obtinguts en un estudi preliminar realitzat per un grup de recerca de la URV sobre 

“Tendències actuals en enoturisme i desenvolupament regional”, a una audiència d’experts, 

gestors, representants d’institucions, professionals i estudiants tant del sector del vi com del 

turisme. La jornada reuneix a experts internacionals per presentar les seves línies de 

recerca i mostrar la seva visió sobre les oportunitats que genera per al desenvolupament 

regional la implantació d’una estratègia enoturística territorial, reflexionant al voltant 

d’aspectes com la planificació, el disseny del producte, la integració de la cadena de valor i 

el màrqueting. A més, també presentarà les perspectives i les aspiracions de representants 

del sector vitivinícola, xarxes d’enoturisme i experts locals de les comarques de Tarragona. 

Finalment, s’analitzaran les oportunitats de col·laboració i de creació de xarxes 

internacionals per a projectes d’enoturisme i desenvolupament regional.  

 

El segon dia de la jornada consistirà en una excursió al territori vitivinícola de Tarragona, 

que inclou la visita al Castell del Vi de Falset i una sessió de tast de vins. En aquesta sessió 

es presentarà també el projecte País del Vi, que desenvolupa el producte enoturístic a les 

comarques de Tarragona i forma part dels programes d’innovació del Consorci per a la 

Millora de la Competitivitat del Turisme i l’Oci a les comarques de Tarragona, finançats per 

la convocatòria quadriennal FEDER 2007-2010 Eix 1 a la demarcació de Tarragona. L’Oficina 

Tècnica País del Vi està ubicada al PCT de Turisme i Oci.   

 

 

El PCT elaborarà una publicació multilingüe amb els continguts d’aquest seminari.  



 

PROGRAMA (subjecte a canvis)  

  

Divendres, 15 d’octubre 

 

9.30-10.00 Benvinguda del rector de la URV i presentació del seminari 

10.00-11.00 Presentació del projecte de la URV “Tendències actuals en 

enoturisme i desenvolupament regional” (J. Blay - J. Salvat) 

11.00-11.30 Ponència del Prof. Michael Hall, Canterbury University, Nova Zelanda 

 

Coffee break 

 

12.00-12.30 Ponència del Dr. Paola Borrione, Instituto di Ricerche Economico Sociali 

del Piemonte (IRES), Itàlia 

12.30-13.00 Ponència del Sr. Radomir Vlastelica, Director de Wine Tourism Strategy, 

República de Sèrbia  

13.00-13.30 Ponència del Prof. Manoela Carrillo Valduga, Fluminense Federal 

University, Brasil 

13.30-14.00 Ponència de la Sra. Madelena Grossmann, Consell d’Europa programa 

“Wine Cultural Tourism Exchange” 

 

– A l’Escola Universitària de Turisme i Oci 

Dinar 

 

16.00-16.30 Ponència del Sr. Manu Narvaez, director-gerent de San Sebastián Turismo i 

membre de Saborea España 

16.30-17.00 Ponència de la Sra. Carme Ribes, directora de Red Europea de Ciudades 

del Vino (RECEVIN) 

17.00-17.30 Ponència del Sr. Octavi Bono, gerent del Patronat de Turisme de la 

Diputació de Tarragona  

17.30-18.00  Ponència del Sr. Lluís Pujol, gerent de l’Associació País del Vi 

18.00-18.45 Taula rodona amb la participació de tots els ponents 

18.45-19.00 Cloenda per part del Prof. Salvador Anton Clavé, director del PCT de 

Turisme i Oci 

 



 

Dissabte, 16 d’octubre 

 

09.00 Trasllat amb autobús a Falset  

09.45-10.00 Benvinguda del president de l’Associació País del Vi, Sr. Isaac Sanromà 

10.00-10.20 Ponència del Sr. David Esteller, gerent del Patronat de Turisme del Priorat 

10.20-10.40 Ponència del Sr. Jaume Martí, gerent de la DO Terra Alta 

10.40-11.00 Ponència del Sr. Antoni Salas, exdirector de La Boella i prescriptor de 

TarracoVinOleum.cat i Vinum.cat 

11.00-11.30 Ponència del Sr. Carles Andreu, gerent del Celler Carles Andreu 

11.30-12.00 Visita al Castell del Vi a Falset 
 

Trasllat amb autobús a Capçanes 
 

12.30-14.00 Visita i tast de vins al Celler de Capçanes 
 

Dinar 

 

 

La jornada és oberta, subjecte a disponibilitat. Cal inscripció prèvia a la secretaria tècnica.  

 

 

INSCRIPCIONS 

– A Falset 

Inscripció al Seminari:      Gratuïta 

Dinar dissabte:                  25 euros 

Hotel*: Habitació individual: 49 euros Habitació doble: 55 euros              

Aparthotel Atenea Aventura (+34 977 396 278). * Esmorzar i IVA inclòs. Indicar que s’assisteix al seminari.  

 

 

SECRETARIA TÈCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

Jordi Llaveria  - jordi@pct-turisme.cat 

Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci 

C/ Joanot Martorell, 15  

Vila-seca (Tarragona) - 43480  

 

 



 

COM ARRIBAR A L’EUTO 

 

Latitud: 41° 6'10.57"N  

Longitud: 1° 8'48.92"E 

 

EUTO  

Campus Educatiu 2 de Vila-seca 

C. Joanot Martorell, 15  

 

 

El PCT de Turisme i Oci  impulsat el 2006 per la Universitat Rovira i Virgili, l’Ajuntament de Vila-seca i la 

Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la Província de Tarragona (FEHT), té com a missió esdevenir un 

pol de knowledge-economy de turisme amb projecció internacional, així com generar un entorn ideal per a la 

inversió turística en R+D+i i coneixement per al desenvolupament del sector. 

PCT de Turisme i Oci: www.pct-turisme.cat 

 

L'Associació País del Vi, que va ser presentada el 2009, neix a partir d'una iniciativa de la Cambra de Reus que 

aglutina a les Cambres de Comerç de Tortosa i Valls i a les Denominacions d'Origen Conca de Barberà, 

Montsant, Priorat, Tarragona i Terra Alta; és a dir, el món del vi a les comarques de Tarragona. 

Associació País del Vi: www.paisdelvi.cat 

 

L’Escola Universitària de Turisme i Oci de la Universitat Rovira i Virgili, té la missió de transmetre coneixement i 

formar en competències en matèria de turisme i oci i, des del curs 2009-10, de l’anàlisi i ordenació del territori. 

EUTO: www.euto.urv.cat 

 

Altres enllaços d’interès 

Informació Costa Daurada: www.costadaurada.info 

Turisme a Vila-seca: www.lapinedaplatja.info 

Castell del Vi de Falset: http://www.falset.org/turisme/castelldelvi/index.html 

Turisme Priorat: www.turismepriorat.org 
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