2016: Oportunitats de negoci

MUNSKÄNKARNA i
REGIO EUROPEA DE LA
GASTRONOMIA

Jornada tècnica
Falset, dilluns a 9 de novembre de 2015
Presentació
Munskänkarna, un dels clubs privats
d’amants del vi més grans i antics del
món, amb més de 24.000 socis,
principalment de Suècia i també
Finlàndia, han designat la DOQ Priorat i
la DO Montsant com les regions vitícoles
del 2016. Es tracta d’un reconeixement
que comporta la focalització de l’interès
durant un any en els vins d’aquesta zona
i en el seu conjunt com a destinació
enoturística. Aquesta oportunitat única,
comportarà un augment notable de
demanda de vins cap aquests mercats
escandinaus i també una major afluència
d’enoturistes, i per obtenir-ne el millor
profit cal conèixer-lo el millor possible.
Coincideix aquest guardó amb un altre
també força rellevant, la designació de
Catalunya com a Regió Europea de la
Gastronomia pel 2016, que pot generar
interessants sinèrgies amb la nominació
de Munskänkarna i donar lloc a
interessants oportunitats de negoci si
ens preparem per a aprofitar-les.

Programa
9.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Joan Carles Garcia, president del Consell Comarcal del Priorat.
Sr. Anton Ballvé, director dels Serveis Territorials del DARP a Tarragona.

Ronda de comunicacions
9.15 h Munskänkarna
Sr. Sinisa i Sara Curavic, Munskänkarna Barcelona.
9.40 h Catalunya Regió Gastronòmica Europea 2016
Sr. Ramon Sentmartí, tècnic coordinador – Fundació Alícia
11.00 h La iniciativa corporativa.
CR DOQ Priorat
CR DO Montsant
Priorat Enoturisme
11.30 h Pausa

Ronda de treball
12.00 h Les oportunitats, la planificació i la coordinació en enoturisme.
Sr. Jaume Salvat, Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de la URV.
12.30 h Treball per grups.
13.00 h Posada en comú.

Lloc de realització
Consell Comarcal del Priorat

13.30 h Conclusions i acords.
14.00 h Cloenda de la Jornada

Plaça de la Quartera, 1
43730 Falset

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través dels Serveis
Territorials del DAAM a Tarragona (Tel.: 977 250 450 – A/e: ibolos@gencat.cat)
Persones de contacte: Sr. José A. Gil o Sra. Maribel Bolós
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

Col·laboració

@ruralcat
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