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enoturisme, 
el viatge del paladar

una fotografia davant el monument emblemàtic de la ciutat, una
passejada per carrerons històrics resseguint el recorregut marcat
en el mapa, una visita al museu nacional, una tarda de descans en
el parc principal, un tast del plat típic... aquestes són les rutines
que caracteritzen una de les activitats d’oci més habituals. el turisme. 

el que al principi era el luxe d’una minoria, poc a poc s’ha anat este-
nent fins a esdevenir un hàbit indispensable a les nostres vides. i per
això, per la costum en la què ha caigut, van apareixent i prosperant
recentment formes alternatives de turisme que van tenint bona aco-
llida entre un públic sempre amb ganes de provar noves experiències. 

l’enoturisme és una d’elles. la seva popularitat ha crescut al ritme del
prestigi dels vins i caves dels territoris més tradicionalment vitivinícoles.
una tercera part dels enoturistes comptabilitzats a espanya durant
el 2009 (gairebé 1,5 milions de persones) van triar com a destí la ruta
del penedès. 

les possibilitats de l’enoturista al penedès no es restringeixen al
tast de productes vinícoles i a la visita de bodegues històriques.
sent aquest sempre l’eix de l’opció turística, van prosperant les
activitats que l’envolten com les rutes a cavall o en bicicleta per les
vinyes, els tallers de poda i empelt, la visita al patrimoni artístic
(sovint modernista) de la zona, les enocalçotades... sempre acompanyats
d’un allotjament rural de luxe per a què la immersió en la cultura
de la terra sigui el més autèntica possible i suposi, al mateix temps,
una manera de descansar. 

a la ruta enològica s’inclouen especialitats de la bodega miguel
torres, els caves de criança i cava brut rosat de cellers can suriol del
castell de graubac o els vins agredolços dels cellers augustus
forum. moltes d’aquestes opcions estan recollides a enoturisme
penedès, una entitat amb més de 156 establiments adscrits i que
ofereix a l’enoturista una proposta a la seva mida. entre les últimes
novetats presentades, en volem destacar una des del fora d’hores: 

cava, xocolata i vins dolços a caves nadal 

l’origen de can nadal de la boadella es remunta als inicis del segle
xvi. amb més de 40 vinyes al voltant del celler, les caves i la casa
pairal; la gamma que produeix va dels caves als vinagres balsàmics
de verema tardana passant per vins blancs nobles. es conreen,
bàsicament, les varietats autòctones de raïm blanc macabeu,
xarel·lo i parellada.    

una de les activitats que s’organitza des de fa poc, consisteix a una
jornada completa on es barregen cava, xocolata i vins dolços en un
entorn idíl·lic. s’inicia l’activitat amb una passejada per les més de
100 hectàrees de vinyes de la finca, on es coneix la història de la
família, es visita la bodega i es presenta el procés d’elaboració del
cava. el visitant entra a la cava, situada a 20 metres de profunditat,
on realitza un primer tast de vi dolç nadal 1510 botrytis noble
maridat amb crackánies de xocolata tradicionals. el recorregut
prossegueix per les instal·lacions i finalitza amb una altra degustació
de vi dolç nadal 1510 verema tardana amb crackànies de coco i
tiramisú i un brindis amb un cava nadal brut nature gran reserva 2006.
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