VIII Jornades de
desenvolupament rural:
vinya d’alçada, una
oportunitat al Pirineu
Jornada tècnica
Puigcerdà, dimecres 13 de juliol de 2022

Presentació
Ancestralment, les plantacions de vinya al

Programa
9.30 h

Benvinguda i presentació de la jornada
Sra. Núria Fontanet Colell, coordinadora territorial de l’Alt
Pirineu i Aran del DACC.

9.45 h

Biodiversitat i patrimoni vitícola en territoris de muntanya
a Catalunya
Sra. Carme Domingo Gustems, investigadora d’INCAVI.

Pirineu eren habituals i molt importants.
Per diferents raons, com a conseqüència
del canvi climàtic global, ha crescut
l’interès i la tendència en plantar vinyes en
zones de muntanya que ja destaquen en

10.30 h

Viticultura regenerativa: la relació entre les cobertes
vegetals i la microbiologia del sòl. Beneficis per la vinya
Sra. Ester Pérez García, tècnica d’Agroassessor.

la Universitat d’Estiu Ramon Llull, tractarà

11.30 h

Pausa

de les estratègies que segueixen alguns

12.00 h

Implantació del cultiu de la vinya en alta muntanya. El
projecte de Cal Mandrat
Sra. Silvia Gaminde Sanguino, gerent de Vinyes i Vins de
Cerdanya S.L.
Sr. Albert Puignau Moreno, tècnic de VINIC consulting.

12.45 h

Viticultura d’alçada, el projecte Costes de Cerdanya
Sr. Jaume Gramona Martí, president de Gramona.

13.30 h

Els reptes i oportunitats de la vinya de muntanya des de
la perspectiva dels cellers
Sr. Eloi Montcada Elias, clúster manager d’INNOVI.

14.00 h

Pausa

16.15 h

Visita a les plantacions de Riu de Cerdanya. Tast de vi
comentat a peu de vinya
Sr. Jaume Gramona Martí, president de Gramona.

17520 Puigcerdà

18.00 h

Cloenda de la jornada

Inscripcions

Organització

Per a més informació i inscripcions:

Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

el paisatge.
La jornada, que s’organitza en el marc de

viticultors per tal d’adaptar-se al canvi
climàtic i les oportunitats que se’n deriven
per al món rural del Pirineu.
Les exposicions tècniques es
complementaran amb la visita a les
plantacions de vinya de Riu de Cerdanya,
a més de 1.200 metres d’alçada.

Lloc de realització
Sala d’actes de l’Institut Pere Borrell
c/ Escoles Pies, 46

Col·laboració

Oficina Comarcal de la Cerdanya
A/e: acerdanya.daam@gencat.cat
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