
Programa
Dijous 27 de novembre de 2014
Seu de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
a Tremp

10.00 h - Benvinguda i presentació de la 
jornada
Sr. Víctor Orrit, alcalde de Tremp 
Sr. Antoni Roca, director general adjunt, Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

10.15 h - Vinya al Pallars abans de la 
fil·loxera.
Sr. Xavier Farré - president Consell Regulador de la 
DO Costers del Segre

10.30 h - Experiència de Bodegas Torres en la 
recuperació de varietats de vinya ancestrals. 
Presentació de resultats.
Sra. Montse Torres - Bodegas Torres

10.55 h - L'INCAVI en la recerca de varietats 
de vinya autòctones. Presentació del projecte 
del Pallars Sobirà. 
Sra. Carme Domingo - INCAVI

11.30 h - Adaptant la Mediterrània al Canvi 
Climàtic. La vinya.
Sr. Robert Savé - IRTA

11:50h  - Pausa amb productes Al teu gust 
Aliments del Pallars.  

12.10 h - Caracterització de sòls i monitoritza-
ció de la humitat i temperatura dels principals 
tipus de sòls de les vinyes del Pallars. 
Sr. Emili Ascaso - ICGC.

12.50 h - Presentació de l'estudi de parcel·les 
agrícoles situades en altura al Pallars Jussà 
que puguin ser un pol d'atracció d'inversions.
Sr. Sergio Mothe - Mothe Ingenieros

13.20 h - Cloenda.
Sr. Jordi Bort, director general INCAVI

13.30 h -  Mostra de vins del Pallars elaborats 
exclusivament amb varietats prefil·loxèriques 
(les plantacions són actuals i no són vinyes 
velles)

    

Vins d’alçada, 
cultius de nivell 
2a Edició
El cultiu de la vinya havia estat el cultiu principal 
en moltes zones del Pirineu. La vinya era molt 
present al Pallars i tenia una importància vital en 
l’economia de fa uns 150 anys. A finals del segle 
XIX aquest cultiu va començar a desaparèixer del 
Sobirà i posteriorment de la Conca de Tremp, aquí 
com a conseqüència de la fil·loxera. Els devastadors 
efectes de la plaga van generar una greu crisis 
socioeconòmica al Pallars Jussà, que es va poder 
superar per l’aparició de les companyies elèctri-
ques i la construcció de les centrals hidroelèctri-
ques, que van permetre el desenvolupament de la 
zona metropolitana de Barcelona, i en menor 
mesura del Pallars.

Amb la eradicació gairebé total del cultiu de la 
vinya també es va perdre el patrimoni genètic de 
les varietats de vinya plantades antigament. No és 
d’estranyar doncs que sorgeixin moltes iniciatives 
que pretenguin recuperar aquestes varietats prefi-
l·loxèriques que, amb l’ajut de la nova tecnologia 
enològica actual, siguin capaces d’expressar millor 
que les varietats foranies el territori que les pertan-
yia. 

La situació actual, amb unes previsions climàtiques 
que ens introdueixen en un escenari canviant 
d’augment de temperatures i un empitjorament de 
la pluviometria, obra la porta a estudiar si les 
varietats ancestrals poden presentar una oportuni-
tat viable d’adaptació a aquestes noves i descone-
gudes condicions meteorològiques. El que si és una 
realitat és la consolidació de cellers d’elaboració de 
vi de qualitat a aquesta part del Pirineu. Recent-
ment, el Pallars està vivint amb il·lusió la recupera-
ció del cultiu de la vinya i l’elaboració de vi. 

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: 

Vins 
d’alçada, 

Inscripcions: 
Per assistir a la jornada cal formalit-
zar la vostra inscripció a través del 
formulari online. L'assistència a la 
jornada i tast és gratuït, però cal ins-
cripció prèvia perquè les places són 
limitades.

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 a Tremp
Passeig Pompeu Fabra, 21. Tremp

Ajuntament de 
la Torre de Capdella

Ajuntament de 
Salàs de Pallars

Ajuntament de 
Talarn

Amb el suport deOrganitzen

Ajuntament de 
Tremp

J O R N A D A  V I N Í C O L A

Aquesta accióestà subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc del 
Projecte "Treball a les 7 comarques" i amb el finançament del Servei Públicd'Ocupació 

Estatal i el Fons Social Europeu
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