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XXVIIè CONGRÉS I LA NIT DE L’ENOLOGIA 2016 
 

INNOVACIONS EN SHELFLIFE 
Estratègies per mantenir les característiques dels nostres vins al llarg del temps 

Vila-seca, 15 i 16 d’abril de 2016 
 

Divendres, dia 15 d’abril de 2016 
 
A Port Aventura – Centre de Convencions 
 
9:30 h    Obertura i presentació del XXVIIè Congrés 
              
              Cicle conferències: 
9:45 h    Perspectiva de l’ús de la seqüenciació massiva 
             en el món vitivinícola, a càrrec de la Dra. Carmen 
              Portillo de la URV               
 
10:30 h  Estabilització Proteica, a càrrec del Doctor  
              Matteo Marangon 
 
11:15 h a 11:35 h  Pausa-cafè  
 
11:40 h  Estabilització matèria colorant, a càrrec del  
              Sr. André Fuster, d’ Agrovin França  
 
   
12:05 h  Estabilització microbiològica, a càrrec del  
              Sr  Victor Puente, Dir. Tècnic de Laffort 
 
 
 
12:25 h  Protecció de la oxidació durant la criança, 
              a càrrec de José María Heras. Director Tècnic- 
              I+D Lallemand.  
 
 
12:45 h  Conferència de tema enològic per determinar 
 
 
 

13:05 h  Conferència de tema enològic per    
               determinar 
              
13:30 h  Dinar de treball    
 
15:30 h  TAULA RODONA / TAST 
               VERMUTS, BAVS, I ALTRES BEGUDES EN 
               EXPANSIÓ 
               Amb la participació dels conferenciants 
          
 
17:30 h   Cloenda de la Jornada Tècnica 
 
19:00 h   Arribada dels acompanyants de La Nit de  
               l’Enologia a l’Hotel PortAventura****        
 
20:30 h   Recepció dels assistents a La Nit de      
               l’Enologia 
      
21:30 h   Benvinguda a l’acte i entrega de premis al 
               reconeixement i a la tasca de promoció de 
               l’enologia i el món del vi, dirigit pel Sr. Josep 
               Mª Martí 
            
22:00 h   Sopar de La Nit de l’Enologia 
 
24:00 h   Cloenda de La Nit de l’Enologia  
 
 
 Dissabte, dia 16 d/abril de 2016         
 
Cloenda i dia lliure per visitar i gaudir del Port Aventura 
Park. (Només pels allotjats a l’hotel). 
 
 

Introducció 
 
 
Un any més, arriba el Congrés anual de l’Associació 
Catalana d’Enòlegs i La Nit de l’Enologia.  
 
Enguany dedicarem el Congrés Tècnic per posar-nos 
al dia de diversos aspectes relacionats amb 
l’estabilitat dels vins, sota el títol “INNOVACIONS EN 
SHELFLIFE. Estratègies per mantenir les 
característiques dels nostres vins al llarg del temps”.  
 
Celebrarem el Congrés i La Nit de l’Enologia a les 
instal·lacions de Port Aventura, a Vila-seca. 
 
 
 
 
 
 
Objectius 
 
En el congrés tècnic diversos especialistes ens 
aproximaran a les darreres novetats, tant des de punt 
de vista de la recerca científica com des de la 
vessant més pràctica, en el camp de l’estabilització 
dels vins. En un mercat cada cop més globalitzat que 
demana que els nostres vins mantinguin les seves 
característiques al llarg del temps creiem que una 
posta al dia en les innovacions tècniques d’aquest 
camp serà del màxim interès. 
 
En la vessant més social i lúdic durant La Nit de 
l’Enologia, consolidada com punt de trobada i de 
reconeixement de la professió, retrem homenatge als 
companys més veterans i gaudirem d’una gran 
vetllada.   
 
 
Us hi esperem ! 
 
 
L’Organització del Congrés, es reserva el dret de canviar 
i/o modificar el programa. 
 
 
 
 



   

      
         Lloc: Jornada Tècnica  
              Centre de Convencions 
                     Port Aventura  
        Av. Alcalde Pere Molas Km,2  
         43480 Vila-seca (Tarragona) 
                 Tel. 977 779 206 

 
        Lloc: La Nit de l’Enologia 
   Port Aventura – Hotel PortAventura**** 
 
                 Allotjament 
  Port Aventura –  Hotel PortAventura**** 
                   
ORGANITZACIÓ I INSCRIPCIONS 
      Secretaria de l’ACE/CEEC 
   Centre Àgora, Pol. Ind. Domenys II 
       08720 Vilafranca del Penedès 
           Tel. i  Fax. 93 891 25 50 
 ace@enolegs.cat  ceec@enolegs.cat 
                 www.enolegs.cat 
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              Patrocinador de la Nit de l'Enologia 
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IINNNNOOVVAACCIIOONNSS  EENN  
SSHHEELLFFLLIIFFEE  

EEssttrraattèèggiieess  ppeerr  mmaanntteenniirr  lleess  
ccaarraacctteerrííssttiiqquueess  ddeellss  nnoossttrreess  vviinnss  aall  

llllaarrgg  ddeell  tteemmppss  
 
 
 
 
 
 
 

   
                          15 i 16 d’abril 2016 

                         VILA-SECA (Tarragona) 
 


