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El Consell Regulador de la Denominació d’Origen Empordà ha tingut la 

iniciativa d’organitzar la Declaració d’Empúries, un acte de reivindicació del vi 

empordanès. Es tracta de la signatura d’una declaració institucional en favor 

del vi de l’Empordà per part de les principals institucions politiques, 

econòmiques i docents gironines.  

 

En aquest acte simbòlic, ubicat a les Ruïnes d’Empúries, colònia grega 

vinculada amb els orígens més remots del vi empordanès, es pretén obtenir el 

suport d’aquestes institucions en la promoció del vi empordanès i en el 

desenvolupament de l’enoturisme. 

 

La Denominació d’Origen Empordà viu actualment una efervescència creativa, 

amb la incorporació de moltes iniciatives empresarials noves i l’aposta de totes 

les empreses per una millora de les instal·lacions amb l’objectiu de potenciar la 

qualitat i per la generació d’imatge. 

 

Cal dir que de manera espontània s’ha produït una gran transformació en la 

configuració de la DO, que avui incorpora més de quatre-cents viticultors i 

quaranta-cinc cellers, dels quals una gran part són de recent creació i dimensió 

petita. Alhora, el conglomerat tradicional de cooperatives s’ha anat agrupant, i 

tot el conjunt ha fet una aposta molt decidida per la qualitat, atès el potencial de 

la zona. 

Per aquest motiu fa que puguem parlar d’una DO emergent, si bé això ens 

indica que el camí per recórrer és encara llarg. 

 



 

En els darrers dos anys, des del Consell Regulador s’han realitzat diverses 

actuacions en el camp de la promoció per valoritzar la nostra imatge de marca 

amb la posada en funcionament de la pàgina web i l’edició del nou fulletó 

promocional. També s’han dut a terme dues importants mostres dels cellers 

associats, amb el nom “Vins de Tramuntana”, la primera d’elles al Mas 

Marroch, dirigida al sector professional gironí, i la segona, a la Casa Llotja del 

Mar de Barcelona, ambdues amb gran èxit de  convocatòria, confirmant 

l’evident potencial de creixement dels nostres vins, que ja es fa notar 

principalment a les terres de Girona. 

 

Aquest any, la Denominació d’Origen Empordà va participar per primera 

vegada al Fòrum Gastronòmic de Girona juntament amb quinze cellers de la 

DO, una acció que tenia per objectiu consolidar el vi empordanès com a referent 

gironí. 

 

Per altra banda, enguany s’ha presentat un projecte d’enoturisme per un pla 

POCTEFA de la Unió Europea. Creiem que, a més de la qualitat dels vinyars i 

dels vins actuals, a l’Empordà hi trobem un immens potencial d’una comarca 

que té un reconeixement indubtable arreu de Catalunya i també fora del país, i 

que té encara per desenvolupar tot el seu potencial enoturístic i la sinergia molt 

més àmplia del vi amb un territori que podem considerar privilegiat.  

Intuïm que amb l’enoturisme podem explotar un esplendorós camí de 

promoció i venda dels nostres vins. 

 

 

 



 

DECLARACIÓ D’EMPÚRIES 
 

INTRODUCCIÓ 
 

  

o El conreu de la vinya a l’Empordà té un origen imprecís i sens dubte 

molt remot, en el que hi juga un paper important la colònia grega i 

romana que avui ens acull. La seva història passa per l’expansió 

medieval de la mà de monestirs de la rellevància de Sant Pere de Rodes, 

per la crisi generada per la fil·loxera que desemboca en la creació a 

principi del segle XX d’un important entramat cooperatiu i, com a 

darrera etapa, per la constitució d’un Consell Regulador propi i l’entrada 

decidida aquests darrers anys en la venda de vi embotellat d’alta 

qualitat.  

 

o La DO Empordà es troba en l’actualitat en un moment òptim de 

projecció, amb una conjuntura favorable de mercat quant a vins de 

qualitat amb Denominació d’Origen i amb una oferta adient gràcies al 

desenvolupament tecnològic i a l’esperit emprenedor dels seus 

integrants: una quarantena llarga de petits i grans cellers i més de quatre-

cents viticultors.  

 

o Amb la voluntat de contribuir al progrés del segell Empordà, les entitats 

sotasignants, com a principals organismes polítics, econòmics i docents 

de l’àmbit gironí vinculats d’una manera o una altra al sector vitivinícola 

empordanès, han cregut oportú de fer aquesta Declaració Institucional 

conjunta en l’emblemàtic marc d’Empúries.  



 

CONSTATEM QUE 
 

 

1) La Denominació d’Origen Empordà, que integra avui tota l’àrea de 

producció de les dues comarques, és l’única existent dintre la demarcació 

gironina. 

 

2) El sector vitivinícola té avui una transcendència més enllà de l’àmbit 

estrictament productiu, que incideix fortament en camps com la 

preservació del territori i el paisatge, la dinamització de l’àmbit rural, la 

gastronomia o el turisme. Això fa que el seu progrés tingui uns efectes 

molt positius per a l’Empordà i, en general, per a tota la regió de Girona, 

de la qual esdevé un element d’atracció. 

 

3) L’orientació dels cellers d’aquestes comarques permet fer bons auguris 

respecte al futur de la DO, si bé es troba encara mancada d’una 

infraestructura promocional prou potent  per desenvolupar tot el seu 

actiu. 

 

4) De la mateixa manera, el més que notable nivell d’oferta gastronòmica, 

turística i la riquesa del patrimoni ofereix unes grans possibilitats de 

sinergia en el camp de l’enoturisme encara per explotar. 

 

 
 
 



 

I PER TOT AIXÒ 
 

 

1) Estem disposats a impulsar, en la mesura de les possibilitats i la comesa 

de cada institució, la promoció dels vins i el patrimoni vitivinícola 

empordanès per mitjà de convenis específics amb el Consell Regulador i 

l’execució d’iniciatives conjuntes. 

 

2) Ens comprometem a garantir la presència preferent dels vins 

empordanesos en totes les recepcions, actes o obsequis de les nostres 

institucions i a propiciar la priorització dels nostres embotellats en el 

camp de la restauració i actes patrocinats per les entitats que 

representem. 

 

3) Plantegem desenvolupar un projecte enoturístic consistent que fomenti 

el coneixement de la marca Empordà més enllà de les nostres contrades. 

 

 

I perquè així consti, signem la present a Empúries el 17 de juliol de 2009. 



 

 

Institucions i entitats signants de la Declaració d’Empúries: 

 

- Sr. Josep Blanch Dalmau – President del Consell Regulador de la 

Denominació d’Origen Empordà 

 

- Sr. Enric Vilert Butchosa – President de la Diputació de Girona i del 

Patronat de Turisme Costa Brava Girona 

 

- Sr. Jordi Martinoy Camós – Delegat del Govern de la Generalitat de 

Catalunya a Girona 

 

- Sr. Estanislau Puig Artigas – Alcalde de l’Ajuntament de l’Escala 

 

- Sra. Consol Cantenys Arbolí – Presidenta del Consell Comarcal de l’Alt 

Empordà 

 

- Sra. Anna Pagans Gruartmoner – Alcaldessa de l’Ajuntament de Girona 

 

- Sr. Santi Vila Vicente – Alcalde de l’Ajuntament de Figueres 

 

- Sr. Lluís Sais Puigdemont – Alcalde de l’Ajuntament de La Bisbal 

d’Empordà 

 

- Sr. Ricard Herrero Suñer – President del Consell Comarcal del Baix 

Empordà 



 

- Sr. Josep Guix Feixas – Coordinador i Representant Institucional dels 

Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 

Rural a Girona 

 

- Sr. David Mascort Subiranas – Director dels Serveis Territorials del 

Departament de Innovació, Universitats i Empresa a Girona 

 

- Sr. Domènec Espadalé Vergés – President de la Cambra de Comerç de 

Girona 

 

- Sr. Miquel Sanglas Rich – Sotsdirector General Comercial de Caixa de 

Girona 

 

- Sr. Xavier Ribera Serra – President de la Cambra de Comerç, Indústria i 

Navegació de Palamós 

 

- Sr. Joan Puig Valls – President de la Cambra de Comerç, Indústria i 

Navegació de Sant Feliu de Guíxols 

 

- Sr. Joaquim Maria Puigvert Solà – Vicerector de Relacions Institucionals, 

Societat i Cultura de la Universitat de Girona 

 

- Sr. Antoni Escudero Martínez – President de la Federació d’Hostaleria de 

les Comarques de Girona 

 

- Sr. Ignasi Martín Roig – Director de l’IES Escola d’Hostaleria i Turisme 

de Girona 




