Territoris de vi. Posem en
valor el territori: de la pedra
seca a l’enoturisme
Jornada tècnica
RAJADELL, dissabte 25 de maig de 2019
Presentació
En una zona tant vinculada a la vinya i
el vi com el Bages des de temps
immemorials, fa que a dia d’avui sigui
imaginable el desenvolupament del
territori a través de de la posada en
valor dels recursos patrimonials i
paisatgístics.
Identificar els elements més rellevants
de la cultura, el patrimoni, la identitat
del lloc; conèixer les eines, saber-los
comunicar i generar experiències
rellevants són aspectes clau d’aquest
procés de posicionament com a
territori vitivinícola i enoturístic.
Farem èmfasi en els recursos pedra
seca i natura-fauna com a recursos
per a la creació de productes.
En aquesta jornada coneixerem millor
les pautes per treballar en aquest
sentit; i basant-nos en casos pràctics,
com un territori pot singularitzar-se
respecte a d’altres.

Organització

Col·laboració

Programa
9.30 h Presentació de la jornada
Sr. Jordi Vilalta, gerent del Consorci per al Desenvolupament
Catalunya Central.
Sra. Eva Farré, secretària del Consell Regulador de la Denominació
d’origen Pla de Bages.
10.00 h El desenvolupament local a través de l’enoturisme
Sr. David Esteller, consultor especialitzat en desenvolupament de
projectes i productes enoturístics.
10.40 h L’App pedra seca, una eina per conèixer i inventariar el patrimoni
de pedra seca
Sr. Jordi Terrades, ADRINOC-projecte col·labora x paisatge.
11.15 h Pausa-cafè
11.45 h Natura i fauna com a recursos al voltant del vi
Sr. Carles Santana, Photologístics.
12.15 h Enoturisme i patrimoni cultural: l’experiència de Glops
d’història - Arqueologia, paisatge i vi
Sra. Romina Ribera i Sr. Oriol Vicente, directors de Glops d’història.
12.45 h El paper de les agències de viatges en l’estratègia enoturística.
El cas pràctic de bagesterradevins
Sr. Ricard Vilalta, bagesterradevins.cat.
13.15 h Tast de vins i paisatge.
Sr. Josep M. Claret, celler El Molí – Collbaix.

Lloc de realització
Local de l’Associació Cultural Recreativa de Rajadell (ACRR)
Carrer Major, 14
08256 - RAJADELL

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través del Leader de la Catalunya
Central:
Tel.: 973 482003 - A/e: gerencia@lcc.cat

@ruralcat

També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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