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PROGRAMA DEL TALLER DE TAST 2020 

 
Us comuniquem que aquest mes de gener començaran les sessions del Taller de Tast corresponents a l’any 2020. Aquest any el 
Taller de Tast es composarà de 6 sessions i es realitzaran, com els darrers anys a la sala de tast de Juvé & Camps.  
 

� Sessió 1. Dimarts 21 de gener de 2020. De 19:00 a 21:00 hores 
Vins més Guardonats de la Guia de Vins de Catalunya, amb Jordi Alcover i Sílvia Naranjo 
 

� Sessió 2. Dimarts 25 de febrer de 2020. De 19:00 a 21:00 hores 
Tast de Champagnes de Station Oenotechnique de la Champagne, amb la presència de l´Enòleg Maxemilien Bernardeu, 
tast de diferents Champagnes experimentals amb manoproteïnes, tanins i diferents licors. 
 

� Sessió 3. Dimarts 24 de març de 2020. De 19:00 a 21:00 hores 
Varietats Piwi, Varietats resistents,… la viticultura del futur ? 
 

� Sessió 4. Dimarts 28 d’abril de 2020. De 19:00 a 21:00 hores 
Defectes en el vi, el 6 PECATS capitals 
 

� Sessió 5. Dimarts 26 de maig de 2020. De 19:00 a 21:00 hores 
Tast de vins de criança biològica, Jura, Tokay i Jerez 
 

� Sessió 6. Divendres 12 de juny de 2020. De 19:00 a 21:00 hores 
Visita i Tast al Celler de Can Bas i Pere Ventura. 
 

Notes d’organització: 
1.- Les places resten limitades a 30 persones. Les inscripcions es faran a partir del dia 13 de gener de 2020 a l’ACE. El preu 
del taller pels associats i col·legiats (6 sessions) és de100.00 € + 21 %IVA. Es respectarà el rigorós ordre d’inscripció. La 
inscripció serà definitiva un cop s’hagi fet efectiu el pagament. Es confirmarà la inscripció mitjançant un correu electrònic. 
 
2.- Les inscripcions son personals. És important que si no es pot venir a alguna sessió, ho notifiqueu a la secretaria de 
l’ACE el més aviat possible via mail o telefònicament per donar temps a avisar a d’altres associats que estiguin en llista d’espera, 
i en el cas de no haver associats en llistes d’espera,  es podrà cedir al lloc a un company de la mateixa empresa.  
 
3.- Totes les sessions es realitzaran a la Sala de Tast de Juvé & Camps al Celler d’Espiells (Sant Sadurní d’Anoia) a les 19 hores, 
excepte les visites a Can Bas i Pere Ventura. 
 
4.-  L’organització es reserva el dret de canviar i/o modificar el programa. 
 
5.- Tindran preferència els membres associats de l´ACE i els col·legiats del CEEC. En el cas de no cobrir i si la comissió ho veu 
oportú, es donarà pas a altres persones no associades, en aquet cas, el preu d’inscripció serà de150 € + IVA. 


