Vins naturals

Jornada tècnica
MANRESA, dilluns 9 de desembre de 2019
Foto: Clara Isamat

Presentació
Els vins naturals són aquells que
neixen d’unes vinyes en les que el
maneig del cultiu respon a criteris de
mínima intervenció produint un raïm
que mostra de manera molt fidel les
característiques del sòl i clima que
l’han format. El procés de vinificació,
parteix dels millors raïms i sense
afegir ni eliminar cap producte, acaba
oferint un vi d’un caràcter molt
personal que reflecteix la naturalesa
de tots i cadascun dels agents
involucrats.
Des de l’Escola Agrària de Manresa
presentem
aquesta
jornada
on
coneixerem la realitat dels vins
naturals, de la mà de tres experts
apassionats en el sector.
Començarem
contextualitzant
l’elaboració de vins naturals en la
història i en la tradició vitivinícola amb
Benoid Valee.
Continuarem amb en Rubén Parera
que ens parlarà de la tecnologia
d’elaboració del raïm i l’enologia del
procés d’elaboració del vi.
Seguidament na Clara Isamat ens
introduirà al relat que cadascun
d’aquests vins ens evoca i com arriba
al consumidor.
Finalitzarem la jornada amb un tast de
vins naturals.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.50 h Presentació de la jornada
Sra. Laura Magem, Escola Agrària de Manresa.
10.00 h Història des de l’antiguitat al món contemporani
Sr. Benoid Valee, propietari de la botiga “l’Ànima del vi”.
10.30 h Vitivinicultura, elaboració i responsabilitat social
Sr. Ruben Parera, viticultor i enòleg de Finca Parera.
11.30 h Pausa
12.00 h Aproximació al consumidor, tast i comunicació
Sra. Clara Isamat, sommelier i comunicadora del vi. Escriptora del
llibre “Raíces del vino natural, un año de viña” (Sd. Edicions) i
directora dels documentals “Fermentación Espontánea” i “
Revolución Líquida”.
13.30 h Cloenda de la jornada
Sra. Laura Magem, Escola Agrària de Manresa.

Lloc de realització
Escola Agrària de Manresa
Av. Universitària, 4-6 (Edifici FUB)
08242 - MANRESA

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de:
https://ja.cat/vins_naturals
(Tel.: 93 874 90 60 - A/e: ccagraria.manresa@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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