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5es JORNADES DE LA PENEDESFERA: eTURISME 
Vallformosa Winery Convention Center (Vilobí del Penedès),25 i 26 de maig de 2012 

 
 
Les Jornades de la Penedesfera és la trobada anual de blocaires i interessats en el web 2.0 del 
Penedès, aquells que tenen relació amb l’àmbit de les comarques de l’Anoia, l’Alt Penedès, el 
Baix Penedès i el Garraf. L’objectiu de l’esdeveniment és traslladar al conjunt de la societat el 
fenomen blocaire, les experiències i potencialitats de la Societat de la Informació i el 
Coneixement, mitjançant els blocaires penedesencs i les comunitats generades entorn dels 
seus blocs, gràcies a les eines del web 2.0 i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
(TIC) des d’una vessant social, ciutadana, participativa i col.laborativa. Les jornades estan 
adreçades als penedesencs, de fora d’aquest territori i a tothom que vol introduir-se en aquest 
mitjà de comunicació. L’organització és a càrrec de la Penedesfera, comunitat d’aquest àmbit 
que ha superat els 900 membres i és secció TIC de l’Institut d’Estudis Penedesencs (IEP). 
 
Aquesta edició de les Jornades de la Penedesfera comptarà amb la col.laboració en 
l’organització del Consell Econòmic i Social de l’Alt Penedès (CESAP), del qual en forma part 
l’IEP, les associacions empresarials Associació d’Empresaris de l’Alt Penedès, Baix Penedès i 
Garraf (ADEG), Unió Empresarial del Penedès (UEP) i Cambra de Comerç de Barcelona, així 
com les delegacions sindicals del territori de Comissions Obreres (CCOO) i Unió General de 
Treballadors (UGT), per unir esforços en una conjuntura econòmica que ho requereix i enriquir 
encara més els coneixements compartits. Aquest any les jornades tindran un perfil molt 
formatiu, adreçades tant a l’emprenedoria empresarial com personal, amb la temàtica 
“eTurisme”: Turisme en tots els seus segments i la seva aplicació en la Societat de la 
Informació i el Coneixement. Així mostrar la tècnica per fer tasts de vi i cava on-line, les 
possibilitats de l’autocaravanisme, el turisme enogastronòmic, la mobilitat i la innovació seran 
alguns dels temes que es tractaran, on no faltarà una trobada networking entre els participants. 
 
Tots els actes són gratuïts, només cal una inscripció prèvia. Es podran seguir a 
http://www.penedesfera.cat. El hashtag a twitter serà #Penedesfera. 
 
Programa: 
 
Divendres 25 Maig de 2012 
 
18:30 Inauguració de les 5es Jornades de la Penedes fera: “eTurisme” 
 
Entrega de vals de descompte per al registre de dominis .cat per la Fundació puntCAT. 
 
19:00 Vins&Blogs: “Com fer un tast de vi i cava on- line” 
 
Tot gaudint de vins i caves Vallformosa aprendrem les millors tècniques per fer tastos on-line.  
 
Conductor: Anthony Swift, WinePleasures 
 
Organitza: Penedesfera 
 
20:30 Fi del 1r dia de les jornades 
 
Dissabte 26 Maig de 2012 
 
10:00 Ponència: "Entendre la mobilitat a l’empresa:  més enllà del mòbil!" 
 
La mobilitat en l’empresa va molt més lluny de tenir la nostra web adaptada al mòbil, i no es 
soluciona fent una App per a l’Iphone o per a l’Android. No son els dispositius els que es 
mouen. Ens movem les persones, i volem accedir a les nostres dades... 
 
Ponent: Ramon Masip, Synctur 
 
Organitza: UEP 



 

 

11:00 Taula Rodona: "Com atraure l’autocaravanisme gràcies a la xarxa" 
 
Manel Montfort, Regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès – 
Inauguració de la zona per autocaravanes a Vilafranca, impacte econòmic i previsions. 
 
Jordi Milà, Responsable d’exteriors de la Unió Caravanista de Catalunya, Secció 
Autocaravanes – Resum del sector/mercat d’autocaravanistes, relació amb el turisme o e-
turisme, com funciona aquest col·lectiu? Què ens pot aportar?, que els hi fa falta? Més àrees al 
territori Català? Un programa com el France-Passion?  
 
Jordi G. Xicola, CEO Buena Ruta Viajes en autocaravana – La relació de l’autocaravanisme i 
l’e-comerç, necessitats?  
 
Modera: Eric Enguita, Propietari d’ArtCava – El projecte de zona rural per Autocaravanes a 
Artcava – Model i funcionament. 
 
Organitza: ADEG 
 
12:00-12:30 Pausa – Coffee Break 
 
12:30 Ponència: "Turisme: Innovar o morir" 
 
Perquè hem d’innovar en el sector turístic? Casos d’èxit i de fracàs.. 
 
Rainer Brusis, InnovaTurismo 
 
Organitza: Cambra de Comerç de Barcelona 
 
13:30 Taula Rodona: "Enoturisme: Per què i amb qui? "   
 
Damià Serrano Miracle, Professor de Turisme Enogastronòmic del CETT - Universitat de 
Barcelona i Summiller – Per què els cellers i caves han d’apostar per turisme del vi i del cava? 
 
Carles Mera, Consultor Enogastronòmic a Vinexus – La cooperació és clau per un producte 
enoturístic de qualitat. 
 
Modera: Daniel García Peris, Director del Patronat de Turisme de Subirats 
 
Amb el suport de: CCOO i UGT 
 
14:30 Cloenda de les jornades amb un Pica-pica Netw orking 
 
Organitza: 
Penedesfera 
Vallformosa 
Consell Econòmic i Social de l’Alt Penedès (CESAP): 
Associació d’Empresaris de l’Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf (ADEG) 
Cambra de Comerç de Barcelona Delegació Alt Penedès 
Comissions Obreres Delegació Alt Penedès-Garraf (CCOO) 
Institut d’Estudis Penedesencs (IEP) 
Unió General de Treballadors Delegació Anoia-Penedès-Garraf (UGT) 
Unió Empresarial del Penedès (UEP)  
Col.labora: 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès 
DO Penedès 
Penedès TV 
Fundació puntCAT 
WinePleasures 
Discover Penedès 


