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Varietats de raïms negres a la DOQ Priorat

< presentació

< programa

L’increment de la demanda de vins negres d’alta
gamma, amb personalitat i diferenciació, està
fent variar aspectes del conreu de la vinya i de
l’elaboració de vins a les nostres comarques.
La necessitat de mantenir la diferenciació i
peculiaritat dels nostres vins ens obliga a treure
el màxim profit de les varietats tradicionals i de
les condicions específiques degudes al clima i
a la geologia, l’anomenat terroir o terrer.
La introducció curosa i assenyada de varietats
negres nobles pot comportar un complement
indispensable per a la millora i la major expansió
comercial dels vins del Priorat.
L’interès per conèixer el comportament
agronòmic, la rendibilitat i les possibilitats
enològiques d’algunes d’aquestes varietats
foranes, motivà que a petició del Consell
Regulador de la Denominació d’Origen de
Qualitat Priorat i mitjançant l’Oficina Comarcal
del Priorat i l’INCAVI s’implantés, en un sòl de
llicorella, un assaig de viníferes negres
nobles: cabernet franc, cabernet sauvignon,
syrah, merlot i garnatxa.
Aquest assaig, situat al terme de la Morera de
Montsant, molt a prop de la Cartoixa d’Scala
Dei, pot ser un punt de referència del
comportament d’aquestes varietats a la comarca
i ens ajudarà a valorar la qualitat i les possibilitats
dels seus vins.
En el tast comentat es provaran tres o quatre
vins de diverses anyades i se’n valorarà la qualitat
i la seva avaluació a l’ampolla. Els vins seran
monovarietals, sense envelliment en fusta.

<18.30 h. Presentació de la jornada.
Sr. Josep Ma. de Eguia Acordagoicoechea,
delegat territorial a Tarragona del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca.
Sr. Salustià Álvarez Vidal, president de la
DOQ Priorat.

< destinataris

<18.45 h. Resultats del camp d'assaig d’Scala
Dei de varietats negres a la DOQ Priorat.
Sr. Agustí Vilarroya i Serafini, responsable
de Viticultura del Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca.

Sala d’audiovisuals de la Cartoixa
d’Scala Dei.

<20.00 h. Tast comentat de vins negres de
l’assaig.
Sra. Sandra Rico i Juan, tècnica de l’Estació
de Viticultura i Enologia de Reus de l’Institut
Català de la Vinya i el Vi.
<21.15 h. Cloenda de la jornada.
Sr. Joan Queralt i Álvarez, cap de l'Oficina
Comarcal del Priorat del Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Viticultors en general i persones interessades
en els temes que es tractaran.

< lloc de realització

