DIMECRES dia 4 de JULIOL 2012: Presentació de la Guia d’Enoturisme de
l’Empordà i del web www.vinsdelemporda.com
Temps de revetlles, nits d’estiu...
La darrera trobada dels Entramuntanats abans de vacances anirà sobre els vins de l’Empordà.
Ens acompanyaran Lluís Tolosa, autor de la GUIA D’ENOTURISME DE L’EMPORDÀ i Lluís
Murias, creador del web vinsdelemporda.com
La guia ha obtingut el premi a la Millor Guia d’Enoturisme d’Espanya, un
gran reconeixement, perquè és una guia en català i d'una zona molt petita.
Són 6 guies en una. Conté una guia de més de 200 vins recomanats de
l'Empordà, una de restaurants que tenen una bona carta de vins de
l'Empordà, una d'hotels que tenen paquets d'enoturisme, una de visites als
cellers, maridatges i altres activitats, una de més de quaranta visites
culturals del vi, com museus, monestirs i jaciments arqueologics relacionats
amb el vi, i una de botigues que tenen bona secció de vins de l'Empordà.
Un meravellós viatge de 2.500 anys d'història, amb un patrimoni cultural
impressionant i un dels paisatges més bonics del món. La guia també ha
estar finalista dels Premis Alimara de Promoció Turística 2012.
Lluís Tolosa, és sociòleg, escriptor i editor. Especialitzat en sociologia de la
Comunicació i diplomat en Investigació i Marqueting dels Mitjans de
Comunicació, té una llarga experiència en la comunicació i divulgació de la
Cultura del Vi. Ha publicat més d'un centenar d'articles sobre vi i enoturisme
i els seus llibres han estat premiats a nivell nacional i internacional: Vinos y
Bodegas de Rioja, Millor Llibre de Vins d'Europa (Madrid, 2007), Millor Llibre
del Món sobre vins europeus (Pequin, 2007) i finalista dels premis Best of
the Best al Millor Llibre de Vins del Món (Frankfurt, 2008). Catalunya no és
Califòrnia, sobre el potencial de l'enoturisme per l'economia catalana, premi
Best Literature Wine Book (Madrid, 2010). Los Supervinos 2010, la primera guia de vins del
supermercat, Millor Guia de Vins d'Espanya (Madrid, 2010) i Tercera Millor Guia de Vins del Món
(Paris, 2010). Ara ja és una guia de referència, amb cinc edicions publicades l'any 2011 i tercera
edició aquest any 2012.
L'experiència de degustar un bon vi, conèixer detalls de la seva elaboració i gaudir del paisatge
de l'Empordà és el que ofereix el nou web, www.rutesdelviemporda.com, una nova eina per
fomentar l'enoturisme a la zona. Els sectors vinícola i hoteler de l'Alt i Baix Empordà han decidit
unir esforços per projectar el potencial turístic a un públic de nivell adquisitiu mitjà-alt tant a
Catalunya com a l'estranger.
DATA: Dimecres 4 de juliol, a les 21.00h
LLOC: La Fonda del Port Olímpic. Moll de Gregal 7-8-9 Barcelona
Metro Línia 4 paradaCiutadella /Vila Olímpica; Autobus 41 i N8
PREUS: Soci 26 €

No Soci 28 €
*Si us feu socis al sopar us cobrarem a preu de soci!

Confirmacions d'assistència:
e-mail: info@entramuntanats.org
o bé al telèfon 656 42 54 05 (Demaneu per la Carme)

