VI Jornades de
desenvolupament rural de
la Cerdanya: Vinya d’altura
Jornada tècnica
PUIGCERDÀ, divendres 13 de juliol de 2018

Presentació
Una de les conseqüències del canvi
climàtic és la modificació que es
comença a observar al mapa de la
producció de vi en el nostre país. La
vinya està tornant al Pirineu i en els
últims anys, varis projectes s’han
desenvolupat a la Cerdanya.
L’any 2017 es va organitzar, amb una
participació molt exitosa, la primera
jornada tècnica sobre la vinya d’altura.
Per donar continuïtat, enguany s’ha
programat una nova jornada amb un
enfocament didàctic i en el marc de la
Universitat d’Estiu Ramon Llull ,sobre
el conreu i la producció de raïm en
zones de muntanya i les possibilitats
que ofereix.
Les ponències es complementaran
amb visites a diverses plantacions de
vinya engegades anys enrera a Bolvir i
Meranges.

Programa
9.15 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.30 h Presentació de la Jornada
Sra. Núria Fontanet, cap d’àrea dels Serveis Agrícoles de l’Oficina
Comarcal de Cerdanya del DARP.
9.45 h Novetats en el marc normatiu que regula el conreu de la vinya
Sra. Anna Goutan, cap de servei d’Ordenació Agrícola del DARP.
10.45 h Gestió de la coberta vegetal
Sr. Lluís Serra, especialista en viticultura d’Agroserra Assessorament.
11.30 h Pausa
12.00 h Celler Torre del Veguer. 10 anys de viticultura a la Cerdanya
Sr. Joaquín Gay de Montellà, director del projecte La Torre del Veguer.
12.45 h Vinya amb varietats tradicionals a Meranges
Sr. Jordi Bota, soci de la Societat Gastronòmica del Pirineu.
13.15 h Vinya a Montant de Tost i Montanisell (Alt Urgell)
Sr. Xavier Rebés, viticultor del Penedès.
14.00 h Pausa
16.00 h Visita a les plantacions de vinya a Bolvir i Meranges
19.00 h Cloenda de la Jornada

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Lloc de realització
CEIP Alfons I
Av. Shierbeck, s/n
17520 - PUIGCERDÀ

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
Oficina Comarcal de Cerdanya: Tel.: 972 88 45 50
A/e: nfontanet@gencat.cat
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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