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XXIXè CONGRÉS I LA NIT DE L’ENOLOGIA 2018 
 

  Vitivinicultura Sostenible “Eficiència i Sostenibilitat en la Vinya i el Vi” 
 
 
Divendres, dia 27 d’abril de 2018 
 
A l’Escola Superior d'Agricultura de Barcelona 
 
8:30 h    Recepció i acreditacions 
 
9:00 h    Obertura i presentació del XXIXè Congrés a 
              càrrec de: 
              Joan Miquel Canals, president-degà ACE-CEEC  
              Anna Gras, directora ESAB 
               
              Cicle de conferències: 
 
9:30 h   Reg deficitari en vinya, a càrrec del Dr. Joan Girona,  
              Investigador Programa Ús Eficient de l’Aigua en  
              Agricultura. IRTA 
 
10:00 h  PEF WINE: Càlcul i comunicació de la petjada ambiental 
              de producte del vi i el cava. Exemple d’aplicació al LIFE 
              Priorat i Montsant, a càrrec de la Sra. Cristina Gazulla,     
              Responsable Economia circular de LAVOLA 
 
10:45 h  Pausa-cafè 
 
11:15 h  Viticultura de precisió. Revolució en les tecnologies  
              d’aplicació de fitosanitaris en vinya. Adaptació als canvis,  
              a càrrec del Sr. Emilio Gil, professor ESAB 
   
12:00 h  Eficiència Energètica i Energies  Renovables al sector del 
              vi. Noves perspectives, a càrrec del Sr.  Alberto Coronas,  
              CREVER. Mechanical Engineering Dep. URV 
 
 

                                             
 
 
12:45 h  La sostenibilitat en un celler. Cas Pràctic: Caves Vilarnau,  
              a càrrec de la Sra. Eva Plazas, Enòloga i Responsable de  
              Qualitat de VILARNAU   
 
13:30 h  Dinar cocktail  
 
15:00 h  La tecnologia restitueix l’energia?, a càrrec del Sr. 
               Giovanni Boscaini, AEB Group  
 
15:45 h  Les noves tecnologies per  “La Natura”, a càrrec del Sr.  
               Isaac Rigau, Director Comercial de LAFFORT 
 
16:30 h   Precs i preguntes 
 
17:00 h   Cloenda de la Jornada Tècnica  
 

 
 
20:30 h   Recepció dels assistents a La Nit de l’Enologia al  
                Celler Vilarnau 
      
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. 
                Entrega de diplomes i carnets als col·legiats nous. 
            
22:00 h   Sopar de La Nit de l’Enologia 
 
24:00 h   Cloenda de La Nit de l’Enologia  
 
  
 
 

Introducció 
Un any més, aquesta serà la XXIX edició, els enòlegs 
catalans ens trobem en una jornada de actualització de 
coneixement que serveix també per compartir moments 
amb els col·legues de professió. Cada any es cerca una 
temàtica d’interès i sens dubte aquest any les converses 
seran de la verema més primerenca de la història. Estem 
immersos en un món ple de canvis, la digitalització i la 
robotització es una realitat, però també el canvi climàtic 
està fent canviar el paradigma vitivinícola. Hem passat de 
cercar clons i varietats poc productives per a fer vins amb 
més concentració a... intentar reduir la concentració de 
sucre a través de l’estratègia inversa o amb 
eines(bio)tecnològiques. Davant d’aquesta realitat, la 
organització us proposa aquesta jornada al voltant d’alguns 
d’aquests valors. 
Objectius 
Aquesta edició del Congrés posa el focus en la 
sostenibilitat. Després de la verema més primerenca de la 
historia, hom no pot defugir de la idea del escalfament 
global, que en tots els ecosistemes es percep amb canvis 
que provoquen gelades primerenques, cops de calor, 
increment de malalties criptogàmiques, avançament de 
collita i altres fenòmens que ben segur se’ns escapen. Amb 
aquesta sensibilitat s’han cercat conferenciants que puguin 
aportar idees de optimització en tot el procés vitivinícola. 
Així, les presentacions posen de relleu la sostenibilitat en 
tota la fase de producció, des de la vinya, a través del reg 
deficitari en una xerrada i de la optimització de fitosanitaris 
en una altre, fins al celler a on es focalitza en l’eficiència 
energètica, que a banda de disminuir el consum d’energia 
també és favorable des de la part econòmica. També es 
parlarà d’una eina de control de la sostenibilitat, per mitjà 
de la petjada ambiental. L’elaboració sostenible també ha 
de tenir en compte la neteja d’efluents, pel que també hi ha 
una presentació de depuració d’aigües i seguint la idea que 
es fa encetar l’any passat, un associat, en aquest cas 
l’associada Eva Plazas en parlarà de la seva experiència al 
celler en sostenibilitat. Esperem que us siguin d’interès i 
sobretot que en traieu alguna idea profitosa. 
 
L’Organització del Congrés es reserva el dret de canviar  i/o 
modificar el programa. 
 



   

 
 

JORNADA TÈCNICA 
Escola Superior d'Agricultura de Barcelona 

Universitat Politècnica de Catalunya 
C/Esteve Tarradas, 8 
08860 Castelldefels 

 
 

LA NIT DE L’ENOLOGIA 
Vilarnau 

               Carretera d'Espiells km 1,4 
                       Finca Can Petit 
             08770 Sant Sadurní d'Anoia 

 
 

 
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 

 
 
 

AMB EL SUPORT  
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