
ENOTURISME A LES COMARQUES DE TARRAGONA

VILA-SECA, 15 d’octubre 2010



PERFIL DE LA DEMANDA 

ENOGASTRONÒMICA



(Segittur, 2010)

• La meitat de la població es veu influenciada per la 

gastronomia i el vi a l’hora de triar la destinació dels 

seus viatges de vacances-lleure.

• D’aquesta meitat, ¾ han fet  algun viatge amb motivació 

enogastronòmica.

• Què fan:
1. Provar vi i gastronomia.

2. Comprar vi i productes gastronòmics.

3. Patrimoni natural i cultural.

4. Visita cellers. 



• Com s’informen?:
1. Recomanacions amics.

2. Webs especialitzades.

3. Recomanacions de la destinació.

• Pràcticament no es fan reserves dels menjars del 

viatge: es fa sobre la marxa.

• Despesa mitjana: 160 €/dia (els aficionats) 

• Per un menjar “excepcional” poden pagar fins a 103 €.

(més de meitat demanen menú degustació en els 

restaurants tipus gourmet)



• Què es valora especialment de les propostes 

enogastronòmiques?:

1. Que a la carta dels restaurants hi hagi productes 

tradicionals de la zona i vins de la zona.

2. La qualitat de la matèria primera.

3. El coneixement del vi per part del personal que 

serveix.

• La majoria es deixa aconsellar pel “sommelier”.

• La gran majoria valora molt la informació i les 

recomanacions del personal dels establiments sobre 

l’oferta turística de la zona.  



• Preferència per sortides de proximitat (en funció de 

la durada de les vacances i de la destinació)

• Familiar: cal tenir propostes per tota la família. 

• Tendència a un turisme híbrid, no “monomotiu”: 

treballar per tenir una bona proposta bàsica i treballar per 

tenir altres que l’enriqueixin.



SITUACIÓ DE PARTIDA DEL 

DESTÍ: Comarques 

enoturístiques de Tarragona



 A les comarques de Tarragona es concentren un gran nombre de

Denominacions d'Origen (6).

 Hi ha zones vitivinícoles amb un nivell de notorietat molt

important.

 Les DO’s estan molt a prop de zones turístiques:
oportunitats i riscos que això comporta.

 Hi ha tot un conjunt de projectes i iniciatives en marxa
que tenen com a objectiu el desenvolupament del turisme al voltant

del vi però amb una clara necessitat de una major

coordinació.

SITUACIÓ DE PARTIDA



 Les administracions locals, provincials, catalanes i espanyoles

estan força sensibilitzades en aquest tipus de producte.

 Necessitat de potenciar l’oferta enoturística (Cellers, allotjament,

restauració, oci, oferta cultural,...) al conjunt del teritori.

 Necessitats en l’àmbit de la planificació i de la gestió

enoturística en els territoris d’interior.

 S’identifica un mapa d’actors força complex.

SITUACIÓ DE PARTIDA



ACORD DELS PRINCIPALS 

ACTORS EMPRERSARIALS:  

MARC DE TREBALL



Desenvolupar i potenciar producte 

turístic al voltant del món del vi 

(Turisme enològic).

Coherència amb la província (Motor i 

complementari).

Element equilibrador del territori.

MARC DE TREBALL



FEINES DE DINAMITZACIÓ 

TURÍSTICA:

DIAGNOSI



SISTEMA TURÍSTIC 

D’UN PRODUCTE ENOTURÍSTIC

Planificació

i Gestió

Enologia

Serveis
Turístics

Promoció i 
comercialit.

Territori



ESCENARIS POSSIBLES

Ineficient

• Cada DO o 
consell comarcal 
genera el seu
projecte
enoturístic 
independent

No 
recomanable

• Es creen una 
imatge i un 
producte
genèrics i 
homogenis

Recomanable

• S’estableix una 
estructura de 
gestió i 
coordinació
mantenitn la 
singularitat de 
cada territori

PAÍS DEL VI



MARC DE TREBALL

Gestió conjunta

Cambra de comerç de Reus

Cambra de comerç de Tortosa

Cambra de Comerç de Valls

DO Conca de Barberà

DO Montsant

DOQ Priorat

DO Tarragona

DO Terra Alta



COM ARRIVAR-HI?



1.Generar una gestió integrada del producte de turisme

enològic a les comarques de Tarragona i de les Terres de

l’Ebre.

2. Integrar els liderats territorials de l’enoturisme en la

gestió del procés d’estructuració, sota la coordinació de

les Cambres de Comerç.

3.Prioritzar l’estructuració de l’enoturisme a les DO que

queden plenament integrades a la demarcació de

Tarragona.

EIXOS DE TREBALL



4.Generar eines i espais de comunicació i col·laboració

entre empreses d’enologia i empreses de turisme.

5.Afavorir la creació de producte enoturístic enfocat a

experiències enriquidores al voltant del vi.

EIXOS DE TREBALL



• Posada en funcionament d’una oficina tècnica 
exclusiva pel projecte

• Elaboració d’un Pla de Treball

1. Gestió integrada del producte enoturístic

a les comarques de Tarragona

EIXOS DE TREBALL



• Disseny del Pla de Comunicació

• Reunions amb tots els agents implicats en 

l’enoturisme de la demarcació

1. Gestió integrada del producte enoturístic

a les comarques de Tarragona

Cambra
Reus

Cambra
Tortosa

Cambra
Valls

D.O. Conca 
de Barberà

DO

Turisme
Conca

Sector

D.O. 
Montsant

DO

Turisme
Priorat

Sector

D.O.Q. 
Priorat

DO

Turisme
Priorat

Sector

D.O. 
Tarragona

DO

Turisme
Alt Camp

Sector

Do Terra 
Alta

DO

Turisme
Terra Alta

Sector

EIXOS DE TREBALL



2.Integrar els liderats territorials en la 

gestió del procés d’estructuració

• Celebració de la 1ª Assemblea de 

País del Vi

• Definició d’una imatge conjunta

• Elaboració d’identitats

específiques per a cada territori

EIXOS DE TREBALL



3.Prioritzar l’estructuració dels territoris

de les DO plenament integrades a la 

demarcació de Tarragona

• Anàlisi de possibles punts d’acollida 
de nous espais interpretatius

• Estudi de diferents punts a on ubicar 

“Portes d’Entrada” al País del Vi, 

com ho és ja Cambrils.

EIXOS DE TREBALL



EIXOS DE TREBALL



EIXOS DE TREBALL



EIXOS DE TREBALL







4.Generar eines i espais de comunicació i

col·laboració entre empreses del mon del vi i

del mon turístic

• Disseny d’una imatge corporativa

• Creació d’un portal web

• Celebració d’un Seminari Internacional 
d’Enoturisme

• Realització de jornades de 

sensibilització amb el sector 

EIXOS DE TREBALL





Els cambrers són els prescriptors més importants. 

Han de conèixer el territori i l’oferta enoturística

EIXOS DE TREBALL



5.Afavorir la creació de producte enoturístic 

enfocat a experiències enriquidores al voltant

del món del vi

• Servei de recolzament tècnic dirigit al sector de 

l’enoturisme

• Projecte de recuperació de “Paisatges del Vi”

• Creació de productes i experiències enoturístiques

EIXOS DE TREBALL



FACTORS CLAU ESTRUCTURACIÓ PRODUCTE 

Territori / paisatge
Cellers / cooperatives
Restauració
Allotjament
Botigues especialitzades
Espais d’interpretació / museus
Events enogastronòmics
Senyalització
Oficina de turisme
Altres: empreses d’oferta complementària…



DESTINACIÓ ENOGASTRONÒMICA

Aconsegueix posar en valor

els productes del territori

vinculant-los amb els atractius

paisatgístics i culturals.



Seguim treballant...

www.paisdelvi.com


