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Un altre any, l’ACE vol reconèixer la feina de tots els 
enòlegs amb l’acte de La Nit de l’Enologia. L’enòleg 
defineix el producte vitivinícola, considerant la matèria 
prima de vital importància, amb l’objectiu d’arribar a 
l’excel·lència, gràcies al seu talent i la seva professio-
nalitat. La tasca que desenvolupen diàriament tots els 
professionals de l’enologia, amb la màxima entrega i 
coratge, és importantíssima per continuar tirant 
endavant tot el sector.

Per aquest motiu, ens agradaria gaudir de La Nit de 
l’Enologia amb la companyia del màxim nombre 
d’enòlegs i membres del sector de la vitivinicultura.

Des de la junta de l’ACE volem aconseguir que aquest 
acte sigui una referència dintre del sector. Per assolir 
aquest objectiu, em d’aconseguir el màxim nombre 
d’assistents i per això us tornem a demanar el vostre 
esforç i la vostra presència. 

La Nit de l’enologia es realitzarà el 15 d’abril de 2016 
al vespre, a l’Hotel PortAventura de Vila-seca 
(Tarragona).

Es reconeixerà el mèrit d’un enòleg amb més de 25 
anys de professió (enòleg sènior) i la tasca d’un 
enòleg amb la millor trajectòria professional.

Des de la comissió de l’acte, considerem que la 
difusió de tot allò que passa en el sector de l’enologia, 
del vi i del seu entorn, és cabdal. Per aquest motiu, 
també hi haurà un reconeixement a la persona que 
desenvolupi aquesta tasca de forma rellevant.

En l’acte, durant el lliurament dels guardons, podrem 
comptar amb música en directe i durant el sopar, 
podrem degustar algun dels vins dels guardonats.

Amb la teva presència farem de la Nit de l’Enologia 
un acte de referència. APUNTA-T’HI.

 La Nit de l’Enologia d’aquest 2016 es centrarà en tres 
categories, dos dels premiats són:

L’enòleg amb la millor trajectòria professional: PERE 
MIRÓ AGUADÉ

L’enòleg sènior: PERE SANS SUÑÉ

Per la tasca de difusió dels enòlegs: LLUÍS TOLOSA 
PLANET


