Denominacions d'Origen | Redacció | Actualitzat el 07/02/2018 a les 16:30

?El programa 'Visitants d'Honor' de
la DO Empordà 2017 registra el
doble de visitants que el 2016
Una quarantena de persones han fet cinc o més visites als cellers
empordanesos durant l'any passat i se'ls ha lliurat el diploma 'Visitants d'Honor'
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El programa 'Visitants d'Honor' de la DO Empordà del 2017 va registrar l'assistència de 431
participants durant tot l'any, gairebé el doble respecte els 256 assistents de l'any anterior.
Aquesta iniciativa, impulsada conjuntament per la Jove Confraria dels Caves i Vins de l'Empordà i
el Consell Regulador de la DO Empordà, programa una visita mensual a un celler empordanès i
premia aquells amants del vi que més visites realitzen al llarg de l'any.
Més d'una quarantena de persones s'han convertit en 'Visitants d'Honor' de la DO Empordà
durant el 2017, ja que van fer cinc o més visites a cellers de la DO Empordà que és el requisit per
rebre aquesta consideració. Aquestes dades representen un notable increment respecte als 16
amants del vi que l'any 2016 van assolir aquesta categoria.
Aquest cap de setmana, durant el sopar anual de la Jove Confraria dels Caves i Vins de
l'Empordà, el president d'aquesta entitat, Jesús Navarro, i el president de la DO Empordà, Xavier
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Albertí, van lliurar els diplomes acreditatius als 'Visitants d'Honor'. S'ha de destacar que tres dels
guardonats van visitar tots els cellers del programa.
Durant els parlaments, els dos presidents van destacar l'èxit d'aquesta iniciativa en els seus
primers anys de funcionament. "Els assistents han gaudit amb les visites, que els han permès
conèixer millor tretze cellers que formen part de la DO Empordà. La fidelitat dels participants ha
estat molt alta, com ho demostra que quaranta-dos persones han participat a 5 o més visites, i
tres d'elles les han realitzat totes. A l'igual que la primera edició, per a la Jove Confraria el balanç
ha estat molt positiu", va destacar Navarro.
El programa 'Visitants d'Honor' pretén fomentar les visites als cellers empordanesos i impulsar la
creació d'un grup d'amants del vi per donar resposta a la creixent demanda d'usuaris que volen
aprofundir en el coneixement de la viticultura empordanesa. La iniciativa s'estructura a través de
la Jove que actua com a plataforma de trobada i d'impuls d'iniciatives singulars pels amants del
vi a la denominació. Amb aquesta iniciativa, la Jove i el Consell Regulador busquen incrementar la
seva col·laboració i impulsar sinergies conjuntes que ajudin a promocionar els vins
empordanesos, la viticultura i l'enoturisme a la denominació empordanesa.

https://www.naciodigital.cat/cupatges/noticia/4956/programa/visitants/honor/do/emporda/2017/registra/doble/visitants/2016
Pàgina 2 de 2

