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El conseller d’Innovació, Universitats i 
Empresa, Josep Huguet, anima a crear 
noves fórmules de turisme a través de 
projectes innovadors  

 
• El conseller ha presentat avui a Girona el projecte  

“VINPIRCAT: La ruta del vi català dels Pirineus” de  promoció 
de l’enoturisme a l’Empordà i a la Catalunya Nord  i que té per 
objectiu desenvolupar sinergies entre empreses i 
associacions vinícoles d’ambdós costats de la front era per 
promoure conjuntament el desenvolupament i dinamitz ació de 
l’Enoturisme.  

 
• La Direcció  General de Turisme, conjuntament amb e l Consell 

General dels Pirineus Orientals,  la Cambra de Come rç de 
Girona, D.O. Empordà i AOC Pirineus Orientals ha im pulsat 
aquest projecte que s’emmarca dins d’un programa  d e 
cooperació transfronterera interregional. La Univer sitat de 
Girona  liderarà l’execució d’aquest projecte que t é entre 
d’altres finalitats la creació de rutes conjuntes d e turisme 
enològic i cultural. 

 
Divendres,  22 de maig de 2009.– El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, 
Josep Huguet, anima a crear noves fórmules de turisme a través de projectes 
innovadors. El conseller ha presentat avui a  Girona el projecte interfronterer 
“VINPIRCAT: La ruta del vi català dels Pirineus” de promoció de l’enoturisme a 
l’Empordà i a la Catalunya Nord que té per objectiu desenvolupar sinergies entre 
empreses i associacions vinícoles d’ambdós costats de la frontera per promoure 
conjuntament el desenvolupament i dinamització de l’Enoturisme.  
  
El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, a través de la Direcció  General 
de Turisme, conjuntament amb el Consell General dels Pirineus Orientals, la Cambra 
de Comerç de Girona, D.O. Empordà i AOC Pirineus Orientals han impulsat aquest 
projecte que s’emmarca dins del programa europeu de cooperació transfronterera 
interregional INTERREG POCTEFA 2007-2013. Amb ell també es vol assolir 
objectius com la creació de rutes conjuntes de turisme enològic i cultural o la 
diversificació i potenciació de les vendes mitjançant l’obertura de nous canals, entre 
d’altres.   
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L’execució d’aquest projecte la liderarà la Universitat de Girona  conjuntament amb 
la Universitat de Perpinyà- Via Domitia. En aquest sentit el conseller ha assenyalat 
que aquesta iniciativa “és un exemple que la cooperació, entre les univers itats i 
les empreses,  és el camí a seguir per forjar proje ctes innovadors en l’àmbit del 
turisme”.  A més  ha afegit que el desenvolupament de noves formes de turisme, 
com l’enoturisme garanteix la competitivitat i la s ostenibilitat de la indústria 
turística”. 
 
A l’acte de presentació el conseller Josep Huguet ha estat acompanyat del president 
de la Cambra de Comerç de Girona, Domènec Espadalé, el president del Consell 
Regulador de la Denominació Empordà, Josep Blanch, i el responsable del projecte, 
Ramon Palau, També a la presentació han estat presents el delegat del Govern de 
la Generalitat a Girona, Jordi Martinoy, el director dels serveis territorials del 
Departament a Girona, David Mascort, i el president de la Diputació de Girona, Enric 
Vilert.  
 
 
PROJECTE VINPIRCAT:  
 
Els objectius del projecte que compte amb un pressupost de 600.000 euros, són: 
 

• Crear una única destinació d’enoturisme transpirinenca 
• Internacionalitzar i donar a conèixer la DO i les AOC que la integraran 
• Incrementar la venda directa de vi en els cellers 
• Relacionar el patrimoni cultural i natural amb el vi 
• Difondre el patrimoni tangible i intangible de l’activitat vitivinícola 
• Desestacionalitzar la demanda turística 

 
 
El projecte s’elaborarà en diferents fases de treball. On a la primera fase 
s’elaboraran treballs de camp per estudiar l’oferta i la demanda turística de 
l’enoturisme, centrada en la DO Empordà i la AOC Pirineus Orientals, així com les 
tendències internacionals. En una segona fase  es realitzarà la diagnosi sobre 
recursos enològics del territori i identificació de clústers de producte enoturístic. I la  
tercera fase   serà de creació de productes: disseny d’itineraris enoturístics temàtics,  
senyalització, formació creació d’un espai interpretatiu virtual  i pàgina web de 
referència del producte enoturístic. 
 

 


