ED’EC Escola de formació Professional
d’Enoturisme de Catalunya
MEMÒRIA 2014
Establiment del servei i aprovació de l’Escola d’Enoturisme

Durant el 2014 es va dur a terme la tramitació de la documentació necessària per proposar al
Ple municipal l’aprovació de l’establiment de l’Escola d’Enoturisme.
El 25 de febrer de 2014 es va aprovar inicialment.
Es va presentar a la Comissió Informativa de Serveis a les persones i a diferents entitats i
institucions: Mas Albornà, Federació intercomarcal d’hoteleria i restauració, Associació
Vinícola Catalana i l’Escola d’Espiells.
El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, núm. reg. 022014015320, de data 19 de juny de
2014, va publicar el text íntegre del Reglament regulador del servei de l’Escola de Formació
Professional d’Enoturisme de Catalunya, Reglament que va ser aprovat definitivament pel Ple
de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en sessió celebrada el dia 27 de maig de 2014.
En la mateixa sessió plenària també es va aprovar definitivament:
1. Establir el servei públic de titularitat municipal d’Escola de Formació Professional
d’Enoturisme de Catalunya, servei que es prestarà en règim de lliure concurrència i sota la
forma de gestió directa consistent en entitat pública empresarial local (EPEL). El servei serà
prestat per l’EPEL Institut Municipal de Formació.
2. Aprovar definitivament el projecte d'establiment del servei públic municipal d’Escola de
Formació Professional d’Enoturisme de Catalunya.

Donar d’alta l’ Escola d’Enoturisme al Servei d’Ocupació de Catalunya –SOCPer tal de poder executar accions de Formació Ocupacional es va iniciar el tràmit per donar
d’alta l’Institut Municipal de Formació - Escola Enoturisme- al Servei d’Ocupació de Catalunya,
com a centre i entitat de formació col·laboradora del SOC.
És per això que es van portar a terme els tràmits d’homologació al Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) dels espais formatius corresponents a 11 especialitats formatives (10
certificats de professionalitat i 1 especialitat del catàleg SOC) de les aules ubicades a Servei
d’Ocupació i Formació de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès (La Fassina) i dels espais
formatius de l’Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rosell i Domènech .

Formació
•

Cursos
- Curs d’Introducció al món del guia turístic d’enoturisme.
Aquest curs es va realitzar en col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès,
des del 3 al 25 d’ octubre, amb una durada de 28 hores, amb la participació de 19
persones.
- Anglès bàsic i recursos per a les cases rurals a Vilafranca del Penedès
Aquest és un mòdul formatiu del programa de formació per al Turisme Rural català. Es
va realitzar a Vilafranca del Penedès, amb una durada de 30 hores, des del 18 de
novembre fins el 18 de desembre, amb la participació de 15 persones.
- Tramitació de les sol·licituds de cursos FOAP al SOC
El mes de novembre es van sol·licitar dos cursos de FORMACIÓ OCUPACIONAL en la
convocatòria del SOC 2014: Promoció turística local i informació al visitant i Sumilleria,
els quals el SOC va denegar.

•

Altres activitats
- Participació Fires de Maig amb l’organització d’un Tast de vins de la DO Penedès
- Seminari Internacional d’Enoturisme “To vi or not to vi”
Aquesta jornada va tenir lloc a l’edifici de l’Enològica, el dilluns 3 de novembre de
2014, de 16 a 20h.
El programa de la jornada va ser:
- Ponència: Tim Clarke, director general d'Arblaster&Clarke Wine Tours
- Taula Rodona: "L'enoturisme més enllà del tast"
Ponents:
- Xavier Ybargüengoitia (moderador)
- Cristina Pagès (Events Manager d'Epson Iberica)
- Jordi Puig (Conseller Delegat de We Barcelona)
- Maria Martín (Wine experience executive de Abadia Retuerta)
- Eduardo Serrano (Director General d'ESM y Asociados)
- Wine break i Networking
- Taller: "Construcció del relat enoturístic", a càrrec d'Empar Moliner (escriptora)

Amb la Jornada "To vi or not to vi: reptes de l'enoturisme" l'Escola d'Enoturisme de
Catalunya es va presentar en societat, oferint un seminari amb ponents que van
provocar la reflexió i aportació de noves perspectives i reptes pel futur de l'enoturisme a
Catalunya. Hi van participar 150 persones.

A l’acte d’inauguració hi van assistir diferents personalitats: el director de l'Incavi, Jordi
Bort; del President del Consell de Formació Professional de la Generalitat, Xavier

Casares; la subdirectora general de Turisme de la Generalitat, Carme Rubió; la directora
territorial de Barcelona del SOC- Servei d'Ocupació de Catalunya-, Eulàlia Berna;
l'alcalde de Vilafranca, Pere Regull; regidors de govern de l'Ajuntament de Vilafranca,
encapçalats per la regidora de Formació i Ocupació, M.Josep Tuyà, regidoria de la qual
neix el projecte, i d'altres alcaldes i regidors de la comarca, així com d'altres membres de
diverses institucions.

Consell Empresarial
•

Reunió Consell Empresarial (9 d’abril de 2014)

•

Reunió Consell Empresarial (22 d’octubre de 2014)

Contactes altres institucions
Durant el 2014 l’Escola d’Enoturisme de Catalunya ha estat desenvolupant accions de difusió i
acord de col·laboracions amb diferents institucions del territori català. Aquestes han estat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistència seminari PIMECAVA
Reunió amb Consorci Promoció turística de l’Alt Penedès
Reunió amb el Departament d’Ensenyament de la Diputació de Barcelona.
Reunió amb el Departament de Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona.
Reunió amb el departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Reunió amb el departament de Turisme de la Generalitat de Catalunya
Visites a les DOs de Catalunya (Penedès, Alella, Empordà, Terra Alta, Priorat, Conca de
Barberà, Costers del Segre, Montsant, Pla de Bages i Tarragona)
Participació a la reunió de la setmana de l’Enoturisme “Viu Penedès”
Reunió amb la Direcció General de Transferència i Innovació de Conselleria
d’Agricultura

Signatura convenis
S’han signat diferents convenis de col·laboració amb entitats i institucions per tal de
desenvolupar accions formatives diverses (EFPEC-Ajuntament de Vilafranca del Penedès,
EFPEC-Turalcat, EFPEC-Escola de Viticultura i Enologia d’Espiells)

Comunicació
Durant el 2014 s’ha elaborat i publicat el web de l’Escola d’Enoturisme de Catalunya, a través
del qual s’ha fet difusió de les diferents accions formatives.
http://escolaenoturisme.vilafranca.cat/

Notes de premsa:
21/01/2014
Sessió informativa sobre ajuts al sector vitivinícola
07/10/2014
L’Escola d’Enoturisme de Catalunya comença a caminar
04/11/2014
Neix l’Escola d’Enoturisme de Catalunya amb una clara voluntat de
col·laboració entre el sector públic i el privat.

13/11/2014

L’Escola d’Enoturisme de Catalunya inicia un curs d’anglès bàsic i recursos per a
les cases rurals

