PROGRAMA

JORNADA TÈCNICA sobre:
LES NOVES DINÀMIQUES DE LA VITICULTURA MODERNA
Introducció:
De tothom que envolta el sector és conegut que
l’Associació Catalana d’Enòlegs (ACE), és una
associació sense ànim de lucre que té com a fi
primordial la defensa de la vitivinicultura; i és en el
dia a dia desenvolupant la seva professió que
aquesta defensa es manifesta.
L’ACE ha esdevingut mitjançant els serveis que dona
i els actes que organitza, un punt de trobada de tots
els enòlegs que ho desitgen, per parlar i debatre
sobre els temes que més els interessa.

07:00 Recollida dels congressistes i sortida en autocar
de Vilafranca del Penedès: Estació d’autobusos,
Crta. Vilanova s/n, direcció a Pals (Girona).

07:15 Recollida dels congressistes de Sant Sadurní
d’Anoia: Plaça Pau Casals, i continuació cap a
Pals (Girona).

09:30 A l’Hotel La Costa a Pals (Girona).
Repartiment de la documentació als congressistes.

•

Viticultura del Vell Món; Sr. Mario Fregoni,
Catedràtic de Viticultura a la Università Cattolica
Sacro Cuore de Piacenza, Itàlia.

•

Viticultura Integrada; Sr. Fernando Martínez de
Toda, Catedràtic de Viticultura de la Universitat
de La Rioja.

•

Viticultura Biodinàmica; Sr. Olivier Humbrecht,
Tècnic de Biodyvin, Sindicat Internacional de
Viticultors Biodinàmics.

Objectius:
Els enòlegs de Catalunya, amb la intenció de
potenciar una activitat tan tradicional i a la vegada
important econòmicament al nostre país com és la
vitivinicultura, hem volgut organitzar, dins del congrés
anual, una jornada tècnica i de debat, dirigida a tots
els enòlegs i viticultors, sobre les noves dinàmiques
de la viticultura moderna.
Hem volgut que la jornada tècnica sigui
monotemàtica i amb diferents perspectives i punts de
vista per tal d’impulsar el diàleg, no només entre els
conferenciants, sinó entre tots els assistents, en un
marc tranquil que ens ajudi a l’estudi i reflexió dels
diferents punts que s’abordin.

09:45 Obertura de la jornada tècnica.
Presentació:
Hble. Sr. Antoni Siurana, Conseller d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.
Sr. Agustí Vilarroya, Tècnic de l’INCAVI.
Sr. Carles Playà, President de l’Associació Catalana
d’Enòlegs.

10:00 Conferències sobre: Les Noves Dinàmiques de
la Viticultura Moderna.
Ponents i conferències:
•

Per això, reunim en aquesta jornada a prestigiosos
investigadors de la viticultura, que ens mostraran les
diferents visions de la viticultura del futur, doncs,
pensem que serà profitosa una profundització en tot
el procés des de l’inici per saber quines son les
diferents trajectòries per encarar la nostra viticultura.

Viticultura de Precisió; Sr. Pedro Marchevsky,
Viticultor, Propietari del Celler Dominio del Plata,
Argentina.

14:00 Resum de la jornada tècnica per part del
moderador Sr. Agustí Vilarroya.

14:30 Dinar de treball a l’hotel La Costa.

16:30 Taula Rodona amb els conferenciants i amb
el Sr. Agustí Vilarroya, Tècnic de l’INCAVI,
com a moderador.

18:00 Clausura de la jornada tècnica.
18:30 Sortida en autocar, direcció a Vilafranca del
Penedès, pels enòlegs que no s’hagin inscrit
al congrés.

Pausa cafè.
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