
Organitzen

Amb el suport de:

Ajuntament de 
Tremp

Aliments del Pallars

Dijous, 30 de novembre de 2017
Seu de l’Institut Cartogràfic i Geològic 

de Catalunya (CST Pirineus)
Tremp

Jornada 
de vins 
del Pirineu
5a Edició

Inscripcions: 
Per assistir a la jornada  és necessari formalitzar 
la inscripció mitjançant el formulari en línia: 
https://goo.gl/forms/yaiA0eHNXR3bsctr1

Per a més informació: 
Dolors Etxalar. Ajuntament de Tremp,
973 650 005 ext. 341
detxalar@tremp.cat

Com arribar: 
Seu de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya a Tremp
Passeig Pompeu Fabra, 21. Tremp. 
Vegeu el mapa.

Jornada P�ofessional

�ww.alteugust.com

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local 
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Espais d’interès Naturalístic

Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya 

TREMP



Programa

T�emp, 30 de �ovembre de 2017
Per tal de donar a conèixer aquest domini 
geogràfic i tenir una visió de les oportunitats en 
el món del vi presents i futures, s’organitza 
aquesta jornada amb el següent programa:

9.45- 10h. Acreditació
10 – 10.10h. Benvinguda  al Centre de Suport 
Territorial Pirineus (CSTP) 
- Gonzalo Rivas, Responsable del CSTP, Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

10.10-10.20h. Presentació de la jornada. Joan 
Ubach Isanta, alcalde de Tremp.

10.20 - 11.15. La comercialització dels vins cata-
lans: situació actual i perspectives de futur, a 
càrrec de Xavier Agell, Cap del Servei de Secre-
taria de l’INCAVI.

11.15h – 11.45h. Pausa-cafè
11.45 – 13.00h. Tendències sobre vies de 
comercialització.  Modera: Ruth Troyano, perio-
dista.

- Lluís Tolosa. Sociòleg i escriptor especialitzat 
en enoturisme

- Jaume Salvat- Geògraf. Especialista en desen-
volupament rural

- Sebastià Lozano. Propietari d’El petit celler 

13.00 – 14.00h. Els programes de suport a 
l’exportació: Catalan Wines.  A càrrec de David 
Torrelles, delegat d’ACCIÓ a l’Alt Pirineu i Aran

14.00h. Clausura i tast de vins de la subzona 
Pallars
14.30 – 16-30h. Dinar opcional al restaurant 
Buenos Aires, preu: 20 euros. Reserva prèvia 
abans del dimarts 28 de novembre. 

16.30h. Possibilitat de fer una visita als cellers 
del Pallars. Reserva prèvia abans del dimarts 28 
de novembre.

Jornada de vins 
del Pirineu
5a Edició
El Pallars viu una revolució vitivinícola: en els 
darrers 7 anys han aparegut i s’han consolidat 
fins a 12 cellers en aquesta zona, integrada dins 
la DO Costers del Segre.

Aquesta explosió està marcada per iniciatives 
de caràcter jove, en terrers d’alçada i de petites 
dimensions.

Per enfortir i consolidar uns projectes singulars, 
tant per les condicions orogràfiques, com per 
les característiques empresarials, és impres-
cindible teixir una estratègia de cooperació com 
a territori. Les jornades de Vins del Pirineu 
pretenen configurar un espai de formació, 
assessorament i intercanvi, així com una opor-
tunitat de col·laboració entre agents diversos.  

Enguany, la 5a jornada de Vins del Pirineu està 
adreçada a analitzar les possibilitats de comer-
cialització en el marc del mercat català. De la 
mà d’experts en gestió comunicativa, estratè-
gies de comercialització del vi i planificació 
enoturística, estudiarem els aspectes que 
convé enfortir i quines vies podem obrir per 
millorar la promoció dels vins de la subzona. 

Les jornades s’adrecen a vinaters, restauradors 
i altres agents locals que tinguin interès en 
conèixer quines són les oportunitats que el món 
del vi pot oferir a un territori.

 


