
Cicle Noves Mirades en Turisme i Patrimoni (en línia)
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El cicle de conferències dedicat a Noves Mirades en Turisme i Patrimoni té com a objectiu presentar 
iniciatives innovadores que posen en relleu els nous usos i direccions que estan emergint a l’entorn 
d’aquests dos àmbits en constant transformació. 

La tercera sessió del cicle se centrarà en aliances emblemàtiques entre el sector del vi i el binomi 
turisme-patrimoni. Es presentaran un projecte de recerca internacional i cinc iniciatives innovadores 
del territori de la DO Empordà en les que l’activitat vitivinícola i enoturística es converteix en impulsora 
de la conservació i divulgació del patrimoni cultural i natural.

L’assistència és gratuïta amb inscripció prèvia mitjançant el següent enllaç.

Programa

Vi, Enoturisme i Patrimoni
Col·loqui 

Més informació
https://www.udg.edu/campusturisme
https://www.udg.edu/campuspatrimoni
https://www.udg.edu/campusalimentacio
campus.turisme@udg.edu telèfon 972 41 95 79

11.00 h Presentació i inauguració de la sessió
Carmen Carretero, directora científica del Campus Alimentació i Gastronomia. Dinamització de la 
sessió a càrrec de Jesús Francès, professor agregat de la Universitat de Girona

11.10 h Programa Vino, Cambio Climático y Biodiversidad
Karina Godoy, coordinadora del Programa Vino, Cambio Climático y Biodiversidad de la Universidad 
Austral de Chile

11.45 h Espelt: la nostra manera d’entendre l’agricultura
Anna Espelt, Directora-Enòloga Espelt Viticultors

12.00 h  Glops d’història: un projecte d’activació de l’enopatrimoni empordanès per al 
desenvolupament local
Romina Ribera, directora i cofundadora de “Glops d’història: arqueologia, paisatge i vi”

12.15 h Projecte Taps de Finca: promoció del suro de proximitat. 
Joan Benejam, Gerent del Consell Regulador DO Empordà

12.30 h Projecte Vins de Postal i secció agrícola del Celler Cooperatiu d’Espolla
Pau Albó, Director tècnic del Celler Cooperatiu d’Espolla i Professor de la Universitat de Girona.

12.45 h  Experiències enoturístiques: cultura i natura
Josep Serra, responsable del Celler La Vinyeta

13.00 h  Torn obert de paraula

13.30h   Finalització de la sessió
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Col·labora:

https://docs.google.com/forms/d/1EL5JCQiFMfYIvosCank7bZF7VZ4LTzlvKCQ64Oblwcc/viewform?edit_requested=true

