DOSSIER DE PRESENTACIÓ
”Aquí, vins catalans”
Viver de Celleristes de la Conca de Barberà
18 d'octubre 2016
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INTRODUCCIÓ
Les dotze denominacions d'origen són un element clau de l'economia de les zones rurals de
Catalunya. El sector del vi és un dels més dinàmics, quant a nombre de petites empreses, el retorn
i la seva contribució a l'economia del territori, tot exhibint una de les taxes d'exportació més altes
de l'economia catalana. Sota l'empara de les garanties que pels consumidors ofereixen les
denominacions d'origen vinícoles, diàriament treballen milers de productors i cellers, amb la
finalitat d'elaborar un producte d'alta qualitat. La campanya “Aquí, vins catalans” vol contribuir a
posar en valor aquesta feina, tot apropant els vins de denominació d'origen als consumidors finals
en un canal de venda clau, l'hoteleria.
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PRESENTACIÓ DE LA CAMPANYA
La campanya “Aquí, vins catalans” és una iniciativa emmarcada dins de Gustum, projecte liderat
per l'Associació Leader de Ponent i que compta amb el suport de tots els Grups d’Acció Local de
Catalunya.
En un dels seus eixos, Gustum pretén donar suport al sector vinícola català. És per tal
d’incrementar la presència de vins catalans als restaurants de Catalunya i incentivar-ne el seu
consum que neix la campanya “Aquí, vins catalans”, la qual s’adreça tant a restaurants com a
clients finals.
Per donar visibilitat a la campanya s’ha creat un distintiu i eslògan que figurarà a les entrades i
cartes dels restaurants que ofereixen un mínim del 60% de vins de DO catalanes. Aquesta imatge
tindrà funcions de marca-paraigua que englobarà tots els establiments inclosos en la iniciativa.
Els restaurants que es vulguin adherir a la campanya han d’estar ubicats en territori Leader català,
zones gestionades pels Grups d’Acció Local i les quals són acreditades pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Per més informació
dels territoris Leader es pot consultar el web: http://desenvolupamentrural.cat/gals.
Els restauradors interessats s’han d’adreçar al seu grup d’acció local corresponent i presentar una
còpia de la carta de vins juntament amb la corresponent sol·licitud. Aquesta documentació es
revisarà anualment per comprovar que es continuïn complint els requisits d’adhesió.
L'acció s'adreça tant als restaurants com als clients finals. Als primers, se’ls ofereix uns adhesius
amb el logotip i l’eslògan de la campanya per a col·locar a la porta i les cartes de vins de
l’establiment. Aquest suport promocional els ajudarà a tenir un valor afegit i diferencial respecte la
resta. A més, tindran també una discriminació positiva a l’hora de participar en accions del
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projecte Gustum i seran prioritaris en totes les campanyes de promoció i comunicació que es
realitzin en el marc de Gustum i les derivades dels Grups d'Acció Local Leader que impulsen la
campanya.
El consumidor, per la seva banda, es beneficiarà de poder identificar fàcilment aquells
establiments que tenen una major sensibilitat pel producte local, en aquest cas el vi. Per una altra
banda, el consumidor tant local com forà tindrà l’ocasió de conèixer els vins del territori i que
aquests puguin arribar a ser una futura opció de compra.
La promoció de la campanya es porta a terme mitjançant diversos canals. D'una banda, a través
d'accions de comunicació dirigides específicament als mitjans de comunicació i, de l'altra, amb
informacions sobre el món del vi i novetats de la pròpia campanya adreçades directament als
consumidors, cellers i restauradors mitjançant perfils propis a les xarxes socials de Facebook i
Twitter.
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LEADER I GUSTUM, ACOMPANYANT EL TERRITORI
GUSTUM treballa per fomentar el desenvolupament rural a partir de la promoció del producte
artesà local i de la sinergia amb sectors com la restauració, el turisme o el petit comerç. És un
projecte coordinat per l’Associació Leader de Ponent en cooperació amb tots els grups d’acció
local de Catalunya.
L’Associació Leader de Ponent és una entitat sense ànim de lucre configurada com a Grup d’Acció
Local (GAL) i creada per a gestionar la metodologia Leader del Programa de Desenvolupament
Rural (PDR) 2014-2020 a les comarques del Pla d’Urgell, l’Urgell, les Garrigues i el Segrià (sud). Una
de les línies d’actuació de l’Associació és l’execució de projectes de cooperació, com Gustum,
finançats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya i pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
Leader treballa en el foment de l’emprenedoria i de les activitats econòmiques que generen
ocupació directa al territori, el suport al desenvolupament de projectes cooperatius i la
valorització del patrimoni natural amb una gestió sostenible i sensible al canvi climàtic.
L’Associació considera també una peça clau de l’estratègia el desenvolupament de projectes
cooperatius per sumar esforços i generar una economia forta, interrelacionada i compromesa amb
el territori.
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CONTACTE
CAMPANYA “Aquí, vins catalans”
Facebook: @aquivinscatalans
Twitter: @aquivicatala
GUSTUM
Facebook: @infogustum
Twitter: @infogustum
E-mail: info@gustum.org
Web: www.gustum.org
GRUPS D’ACCIÓ LOCAL

Associació Leader de Ponent
C. Prat de la Riba, 1
25230 – MOLLERUSSA
973 71 13 13

Consorci Leader de Desenvolupament Rural del
Camp
C. Daroca, 1
43400 – MONTBLANC
977 86 13 38

Associació pel Desenvolupament Rural de la
Catalunya Central
Pl. Sant Josep s/n – Colònia Cal Pons
08692 PUIG-REIG
93 821 42 25

Consorci Grup d’Acció Local Alt Urgell-Cerdanya
Pg. Joan Brudieu, 15.
25700 – LA SEU D’URGELL
973 35 31 12
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Associació per al Desenvolupament Rural Integral
de la Zona Nord-Oriental de Catalunya
Av. Onze de Setembre, 22, 2n
17800 – OLOT
972 27 16 00

Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i
Montsià
Pl. Alfons XII, 7, 1r. B despatx 5
43500 – TORTOSA
977 44 21 16

Associació per la Gestió del Programa Leader
Ripollès Ges-Bisaura
C. Joan Miró, 2-4, Polígon Industrial
Els Pintors 17500 – RIPOLL
972 70 44 99

Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord.
Pg. Àngel Guimerà, 28-30
25600 – BALAGUER
973 44 89 33

Consorci Leader Pirineu Occidental
C. Pau Casals,14 baixos
25620 – TREMP
973 65 25 29

Consorci pel Desenvolupament de la Catalunya
Central
Pg. Jaume Balmes, 3
25300 – CERVERA
973 53 13 00

Consorci Intercomarcal d’Iniciatives
Socioeconòmiques
Pl. Sant Roc, 2
43740 – MÓRA D'EBRE
977 40 27 92

