Inscripcions:

Per assistir a la jornada o visitar els
cellers cal formalitzar la vostra inscripció
a través del formulari en línia:
http://goo.gl/forms/6usy9cxF7u
Tant la jornada com les visites als cellers
són gratuïtes.

Per a més informació:

Guillem Puras. Ajuntament de Tremp,
973 650 005 ext. 344 o gpuras@tremp.cat

Com arribar:

Seu de l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya (CST Pirineus)
Passeig Pompeu Fabra, 21. Tremp
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Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya
Organitzen

Ajuntament de
Tremp

Ajuntament de
la Torre de Capdella

Ajuntament de
Salàs de Pallars

Ajuntament de
Talarn

Aquesta acció està subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc dels
Programes de suport al desenvolupament local i cofinançades pel Fons Social Europeu i el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social – Servei Públic d’Ocupació Estatal.

JORNADA VINÍCOLA
Dilluns, 23 de novembre de 2015
Seu de l’Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya (CST Pirineus)
Tremp

Vins d’alçada,
cultius de nivell
3a Edició

El Pallars està donant els primeres passos per
recuperar el cultiu de la vinya i l’elaboració de vi.
Una activitat estesa a tot el territori fins a mitjans
del segle XIX i que va pràcticament desaparèixer a
conseqüència de la fil·loxera.
La recuperació d’aquesta activitat, la seva consolidació i el fet que representi un veritable revulsiu
pel territori és un gran repte tant pels cellers que el
protagonitzen com per totes les entitats i empreses
que d’una o altra manera hi poden contribuir.
Les presents jornades volen aportar visions de
diferents territoris que han afrontat o estan afrontant un repte similar. Quines són les claus de l’èxit?
Com podem millorar la competitivitat del sector i
del global del territori? Cap a on hem de dirigir els
esforços i de quina manera ho hem de fer? Aquestes són algunes de les preguntes que es plantegen
en aquestes jornades i que volen ser un espai per a
la reflexió per començar a perfilar una estratègia
adequada que permeti al Pallars esdevenir una
veritable TERRA DE VINS.
La primera part de les jornades es complementarà
amb una segona part, integrada per dues sessions
dedicades a temes tècnics específics d’interès pel
sector.

Programa
Dilluns 23 de novembre de 2015
Seu de l’Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya (CST Pirineus) - Tremp

10.00h Benvinguda i presentació de la
jornada.
- Sr. Joan Palau Ramírez, Subdirector General de
Geologia i Geofísica de l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya
- Sra. Anna Ritz, regidora de desenvolupament local
de l’Ajuntament de Tremp
- Sr. Xavier Farré Fernández-Urrutia, President
del Consell Regulador de la DO Costers del Segre
10.20h Taula rodona: Bases per establir una
estratègia exitosa en un territori vitivinícola.
Diferenciar-se, projectar-se, consolidar-se. Per
on començar?
- Sr. Raül Bobet. Celler Castell d’Encús. Subzona
Pallars. DO Costers del Segre
- Sr. Esteve Tor. Celler Casa Auvinyà. Andorra
- DO Montsant (per confirmar).
- Sra. Eva Bonet. Celler Comalats. Subzona Vall del
Riu Corb. DO Costers del Segre.
- Sr. David Molas. Vinyes dels Aspres. DO Empordà.
12.00h Pausa
Sessions tècniques
12.20h Patró-portaempeltres en vinya.
- Sr. Agustí Villarroya. Especialista en viticultura i
enologia
13.00h El tap, de suro.
- Sr. Albert Hereu. Director de l’Institut Català del
Suro.
13.50h Tast de vins de la subzona Pallars.
DO Costers del Segre.
16.30h Possibilitat de fer una visita als cellers
de vi del Pallars, prèvia reserva abans del
21 de novembre.

