
Una proposta dUna proposta d’’interpretaciinterpretacióó de de 
ll’’enoturismeenoturisme

Els models territorials del turisme del vi
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Excursions en globus per napa 
valley





La posada en valor de les La posada en valor de les 
destinacionsdestinacions

El paisatge

La vinculació al lloc

Els referents 
arquitectònics i 

culturals









Marca de propietat col·lectiva

Les denominacions dLes denominacions d’’origenorigen



LL’’arquitecturaarquitectura



Xarxes colXarxes col··laborativeslaboratives

• Informals:
– Al voltant d’un producte
– Col·laboració i cooperació per 

afinitat
• Relacions esporàdiques i puntuals
• Reciprocitat en la col·laboració

• Formals:
– Privades
– Públiques
– Mixtes 
– Sectorials
– Multisectorials



Les estratLes estratèègies de les polgies de les políítiques tiques 
ppúúbliquesbliques

Les associacions

Incrementar la legibilitat de les propostes

Connexió en xarxa

Formació en comú



QuQuèè éés s VinturVintur

Un projecte europeu, promogut per les 
ciutats i les regions del vi amb la missió

de desenvolupar estratègies i 
instruments comuns per afavorir el 

desenvolupament de l’enoturisme i el 
coneixement de la cultura del vi, per les 

ciutats i les regions del vi d’Europa



Objectius de Objectius de VinturVintur

• Millorar la coordinació de la 
xarxa de ciutats i regions del vi 
a partir d nous instruments de 

cooperació i intercanvi.
• Intercanviar coneixements i 

tecnologia a través de 
processos de transferència i 

gestió de la informació.
• Desenvolupar i posar en comú

accions i metodologies a 
través del desenvolupament i 

consolidació d’un marc de 
treball i una estratègia 

comuna.

Plataforma VINTUR: espai interactiu i 
virtual per la trobada, l’intercanvi i la 
gestió de coneixements.

Carta Europea de l’Enoturisme. 
Document de consens per regular 
la definició, desenvolupament i 
cooperació dels agents implicats en 
l’enoturisme.

La Marca Europea de l’Enoturisme. 
Sistema de gestió i assessorament 
de la qualitat per als productes i 
serveis de l’enoturisme. 



AssociaciAssociacióónn de de museosmuseos del del vinovino



Conjunt País Any Web Superfície ha
Parc Nacional de les Cinque Terre Itàlia 1997 http://www.parconazionale5terre.it/ 4689

Saint-Emilion França 1999 http://www.juridiction-saint-emilion.org/ 7847
Vall del Loire França 2000 http://www.vinsvaldeloire.fr/ 85394

Alt Duero Portugal 2001 http://www.ivp.pt/ 24600
Fertö Neusiedler See Austria/Hongria 2001 http://www.fertotaj.hu/ 52

Regió Vitícola Històrica de Tokaj Hongria 2002 http://www.tokaj.hu/ 13255
Vall del Rhin Alemanya 2002 http://www.tal-der-loreley.de/ 27250

Paisatges del vi declaratsPaisatges del vi declarats Patrimoni Patrimoni 
de la Humanitatde la Humanitat





Les noves xarxesLes noves xarxes



Tendències
Entorns virtuals d’interacció amb el 

client
Informació i gestió

Anticipació de la visita

Públic sense restriccions

Opinió i informació

Entrades il·limitades

Seguiment anònim

Intercanvi

Immediatesa

Públic o restringit

www.don-aire.blogspot.com







Models d’èxit



Ingredients dIngredients d’è’èxitxit

1. Bona autoestima 
2. Bona comunicació

3. Tenir somnis
4. Actitud positiva

5. Dedicació al treball
6. Ambició



LL’’enoturismeenoturisme a la Xarxaa la Xarxa



LL’’enoturismeenoturisme a la Xarxaa la Xarxa



LL’’enoturismeenoturisme a la Xarxaa la Xarxa



LL’’enoturismeenoturisme a la Xarxaa la Xarxa



Notorietat de marca



Un parc temUn parc temààtictic? 



Les oportunitatsLes oportunitats



TambTambéé a casa nostraa casa nostra



El resortEl resort



La diversificaciLa diversificacióó de la bodegade la bodega



MMéés enlls enllàà de lde l’’allotjamentallotjament







COORDINACIÓ ENTRE AGENTS
• Suport institucional

•Recursos
• Lideratge

SEGMENTACIÓ DE LA DEMANDA
• Adaptació al mercat

• Formació
• Innovació

ESPECIALITZACIÓ PRODUCTIVA
•Diferenciar-se i singularitzar-se

• Facilitar l’ús recreatiu
•Crear productes turístics

Factors clau dFactors clau d’è’èxitxit



Enoturisme:
de l’esclat a la gestió de la 

realitat

Jaume Salvat Salvat
jaume.salvat@urv.cat

Grup de Recerca d’Anàlisi Territorial i 
Estudis Turístics


