Taller de tast de raïm a la
col·lecció de varietats de
vinya d’INCAVI
Jornades de camp
REUS, dimecres 5 de setembre de 2018
REUS, dimecres 19 de setembre de 2018
Presentació
La col·lecció de varietats de vinya
d’INCAVI recull el fruit d’una línia de
treball que sempre ha estat present en
els objectius d’aquesta institució: la
conservació i millora de les varietats
catalanes. Conté un centenar de
varietats foranes i catalanes, moltes
d’elles minoritàries.
Us posem a l’abast la possibilitat de
conèixer aquesta col·lecció i les
varietats que conté. Plantegem un
taller de tast de raïm, amb un mètode
que
permet
apreciar
les
característiques organolèptiques del
fruit i el seu potencial enològic.
El taller es realitzarà a la pròpia vinya,
per no alterar les característiques del
fruit, i així poder conèixer també les
condicions de cultiu i morfologia dels
ceps. S’ha previst realitzar el taller en
dues dates per poder tastar les
varietats en el seu punt òptim de
maduració, a partir d’una selecció
prèvia.

189105 / 2,50
189106 / 2,50

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.15 h Presentació de la Jornada
9.30 h Metodologia de tast
10.00 h Tast de baies
12.00 h Cloenda de la Jornada
El taller serà impartit per personal tècnic d’INCAVI: Sr. Enric Bartra, Sr. Josep Valiente,
Sr. Claustre Grau, Sr. Lluís Giralt, Sra. Carme Domingo i Sra. Elisabet Perna.

Lloc de realització
Finca Mas Valero
Coordenades: 41°09'24.0"N 1°08'45.8"E
43200 REUS

Aquesta jornada forma part de
l’activitat de demostració “Col·lecció
de varietats autòctones minoritàries de
vinya de Catalunya. Coneixement de
la
morfologia
i
comportament
agronòmic”, operació 01.02.01 del
PDR de Catalunya 2014-2020.

Organització

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través d’INCAVI
(A/e: incavi.vilafranca@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat
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