Tast de vins experimentals
Palma, dijous 28 d’octubre de 2021

Presentació

Programa

L’Institut de Recerca i Formació
Agrària i Pesquera (IRFAP-SEMILLA)
treballa des de fa anys en el procés
de recuperació de varietats locals
antigues de vinya, i en sol·licita la
seva autorització perquè es puguin
plantar i comercialitzar.

12.00h Presentació de la jornada.
Georgina Brunet i Ródenas
Gerent de SEMILLA

L’objectiu de la Jornada és donar a
conèixer
l’estat
actual
del
procediment
d’autorització
de
varietats recuperades de vinya, així
com transferir als assistents la
informació tècnica i els perfils
sensorials
de
les
varietats
autoritzades Esperó de gall, Callet
negrella i Mancès de Tibús; així com
del Giró negre, que es troba en
procés d’aprovació.
A més, es tastaran diferents vins
procedents de microvinificacions
experimentals
(amb
mínima
intervenció) de varietats antigues
de vinya recuperades, o en procés
de recuperació, per a valorar
conjuntament el seu potencial
enològic.

12.10 h El procés d’autorització de varietats de vinya
antigues.
Dra. Carme Garau Taberner
Cap de Secció de l’IRFAP-SEMILLA
Informe dels resultats de les varietats Esperó de gall,
Callet negrella, Mancès de Tibús i Giró negre.
- El procés d’autorització de varietats recuperades
de vinya.
- Paràmetres agronòmics.
- Descripció i morfologia.
12.30h Anàlisi sensorial dels vins experimentals.
Dr. Antonio Palacios García.
Tècnic especialista en fermentacions víniques i tecnologia
en enologia.
Professor d’anàlisi sensorial a la Universitat de la Rioja.
Gerent de Laboratorios Excell Ibérica, SL.
Tast conjunt de les microvinificacions experimentals de
mínima intervenció de les bodegues col·laboradores,
per valorar el potencial característic de cadascuna de
les varietats.
S’aplicaran les mesures de protecció establertes pel Govern en quant
a la COVID-19. L’ús de mascareta serà obligatori mentre no es tastin
els vins.
Tindran prioritat els/les enòlegs/gues i bodeguers/eres de
bodegues que elaboren vi a les Illes Balears. Imprescindible
inscriure’s prèviament. Degut a que les places són molt
limitades, d’entrada s’inscriurà una persona per bodega.
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