Inscripcions:

Espais d’interès Naturalístic

Per assistir a la jornada és necessari formalitzar la
inscripció mitjançant el formulari en línia:
https://forms.gle/FDgLiCH2AcdAeud57

Per a més informació:
Dolors Etxalar. Ajuntament de Tremp,
973 650 005 ext. 341
H
detxalar@tremp.cat
E

Com arribar:
Seu de l’Institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya. Tremp
Passeig Pompeu Fabra, 21 Tremp
Vegeu el mapa.
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Amb el suport de:

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

Divendres, 11 de novembre de 2022
Seu de l’Institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya. Tremp

Jornada de vins
del Pirineu
10a Edició

Tremp , 11 de Novembre de 2022

Programa
10h Benvinguda i presentació institucional

13h L’exemple territorial de la Ruta del vi de la DO

10:15 Ponència introductòria:

Tarragona i els seus cellers. Vicenç Ferré,
president de la DO Tarragona i copropietari i
fundador del Celler Mas Vicenç.

Com fem de l’enoturisme una estratègia de
futur per al Pallars. David Esteller, director de
Tourislab

11h Pausa-cafè amb productes locals
11:30h Taula rodona: Iniciatives privades i
col·lectives per a la dinamització de
l’enoturisme

La Ruta del vi de la DO Tarragona t’ofereix la possibilitat
d’endinsar-te en una zona privilegiada pel cultiu de la
vinya amb experiències singulars que mariden el vi amb la
gastronomia, l’esport o la cultura. Propostes adreçades a
diferents tipus de públic que et conviden a passar-t’ho bé i
a gaudir d’uns vins que parlen d‘uns paisatges que van
des de Tarragona i la mar Mediterrània a l’interior rural del
camp tarragoní, la serra de Prades i la vall del riu Ebre.

13:30h Debat i torn obert de paraula
• Celler Abadal. Marta Membrives,
responsable d’enoturisme d’Abadal
Abadal neix amb la il·lusió de posar en valor el potencial
vinícola del Bages i de transmetre’n la seva essència i la
seva personalitat. D’esperit innovador i vinculats al món
del vi des de fa més de 8 segles, elaborem uns vins
expressius i autèntics, amb la voluntat de traslladar-hi les
sensacions que es desprenen del paisatge boscós que
ens envolta.

• Corpinnat. Josep Maria Flores, responsable
de comunicació i Jaume Mata, Gerent de
AVEC-CORPINNAT
L’Associació d’Elaboradors i Viticultors Corpinnat (AVEC),
inscrita al Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya l’1 setembre de 2017, va ser fundada pels
cellers Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca i
Torelló.

• Priorat Enoturisme. Mª Jesús Sánchez,
presidenta i Jordi Ustrell, membre de la junta
de Priorat Enoturisme.
L’Associació Priorat Enoturisme està integrada per petits
empresaris, homes i dones del territori i pels que hem
estat seduïts per l’encant i la màgia del Priorat, del seu
paisatge, del seu silenci i del patrimoni natural i cultural
d’aquesta comarca. Per això no deixem passar ocasió per
crear esdeveniments i donar-nos a conèixer aquí i més
enllà de les nostres fronteres, perquè som dels que
pensem que unint esforços arribarem més lluny.

Tast de vins de vins pallaresos i pirinencs

