Inscripcions:

Per assistir a la jornada és necessari
formalitzar la inscripció mitjançant el
formulari en línia:
https://goo.gl/forms/cSPQJ1PiKes4EoU82

Per a més informació:

Dolors Etxalar. Ajuntament de Tremp,
973 650 005 ext. 341
detxalar@tremp.cat

Com arribar:

Seu del Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya a Tremp
Passeig Pompeu Fabra, 21. Tremp.
Vegeu el mapa.

www.alteugust.com
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Amb el suport de:

Ajuntament de
la Torre de Capdella

Ajuntament de
Salàs de Pallars

Ajuntament de
Talarn

JORNADA PROFESSIONAL
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc
dels Programes de suport al desenvolupament local.

Divendres, 18 de novembre de 2016
Seu de l’Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya (CST Pirineus)
Tremp

Vins d’alçada,
cultius de nivell
4a Edició

El Pallars és, cada cop més, vi. Durant els darrers
anys s’han dut a terme al territori iniciatives
privades i públiques que fan pensar en el valor
estratègic que aquest sector té en termes de desenvolupament.
Conscients que aquest és un procés llarg en el qual
cal la implicació de molts agents i en què la cooperació és una peça clau, us oferim la quarta edició
de les jornades vins d’alçada.
En aquesta ocasió volem treballar amb professionals del sector, especialistes en comunicació i
comercialització de vi i en gestió i planificació
enoturística els conceptes clau per desenvolupar
una bona estratègia de visualització del nostre
producte. Es treballaran qüestions tan rellevants
com ara: Com podem millorar la promoció dels
nostres vins? Què estem fent correctament i quins
aspectes hem d’enfortir? Quins canals estem
utilitzant i quins ens queden per explorar? Com
podem fer dels nostres vins un factor d’atracció a
la comarca?
Les jornades s’adrecen a vinaters, restauradors i
altres agents locals que tinguin interès en conèixer
quines són les oportunitats que el món del vi pot
oferir a un territori.

Programa
JORNADA: Tendències actuals en el mercat
vitivinícola. Canals de comercialització.
Tremp, 18 de novembre de 2016

Per tal de donar a conèixer aquest domini
geogràfic i tenir una visió de les oportunitats
en el món del vi presents i futures, s’organitza
aquesta jornada amb el següent programa:
9.45- 10h. Acreditació
10 – 10.05h. Benvinguda al Centre de Suport
Territorial Pirineus.
10.05h – 10.15h Presentació de la jornada.
- Sra. Anna Ritz, regidora de desenvolupament local
de l’Ajuntament de Tremp
10.15- 10:55h. Ponència I: “El mercat vitivinícola català, les tendències que pugen”
- Sra. Alicia Estrada, especialista en comunicació i
comercialització de vi i en enoturisme.
10.55 – 11.20h. Pausa-café
11.20 – 12.00h. Ponència II: “La veu dels
sommeliers”.
- Sr. David Seijas, sommelier d'El Bulli de 2000-2011
12.00 – 12.40h. Ponència III: “Enoturisme,
el vi com a atractiu del territori”
- Sra. Mariana Mier Teran, Winenium i representant de l’operador britànic Inntravel
12.40 – 13.55h. Taula rodona: El camí a recórrer per esdevenir un territori de vi.
- Moderada per la Sra. Margalida Ripoll i Ferrer
(Directora de Va de vi)
13.55 – 14h. Clausura
- Il·lm. Sr. Joan Ubach, alcalde de Tremp
14h. Tast de vins de la subzona Pallars
14.30 – 16-30h. Dinar opcional a l’Hotel Segle
XX . Preu: 25 euros. Reserva prèvia abans del
17 de novembre.
16.30h. Possibilitat de fer una visita als cellers
del Pallars. Reserva prèvia abans del 17 de
novembre.

