La Jove Confraria de Vins i Caves
de l’Empordà, amb la col·laboració del Consell Regulador de la
DO Empordà, ha organitzat un
programa de visites guiades als
cellers de la Denominació d’Origen Empordà.
Les visites començaran a les 10.30 h del matí.
Cal fer reserva prèvia al correu electrònic:
lajoveconfraria@gmail.com.
Preu per persona: 10 € (per als membres de la Jove Confraria de
Vins i Caves de l’Empordà serà gratuït)
Tothom que completi la ronda de visites de l’any 2017 rebrà el
diploma “Visitant d’Honor de la DO Empordà 2017” i un petit
obsequi. Demani la butlleta en la primera visita i en acabar l’any
caldrà dur-la a les oficines de la DO Empordà a Figueres amb les
dades personals i els segells dels 13 cellers visitats. Cada butlleta
és personal i intransferible.

EL CALENDARI PER A L’ANY 2017 ÉS EL SEGÜENT:

28.01

— Pere Guardiola
Ctra. GI-602, km 2,9 — Capmany

18.02

— AV Bodeguers
C. Baldiri, s/n — Vilamaniscle

18.03

— Agrícola de Garriguella
Ctra. de Roses, s/n — Garriguella

22.04
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— Mas Eugeni

Paratge del Ronquillo, s/n — Calonge

20.05
— Oliveda

La Roca, 3 — Capmany
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17.06

— Vinyes dels Aspres
C. Requesens, 7 — Cantallops

15.07

— Terra Remota

Els Tallats, s/n — Sant Climent Sescebes

Aquesta entitat sense ànim de lucre té entre els seus
objectius principals la promoció, la difusió i el gaudi
del vi empordanès, el coneixement de l’art i la tècnica
de la degustació i el bon beure, el coneixement de la
gastronomia i de l’art de combinar caves i vins amb
menjars i la cultura empordanesa i la terra empordanesa en general.
La Jove organitza diferents tipus d’activitats per tal
de promoure, difondre i gaudir del vi en general i de
l’empordanès concretament. Organitza diversos cursos de tast, tastos periòdics de tot tipus de vins amb
l’assistència d’enòlegs assessors, participa en fires
per tal de difondre l’associació i organitza rutes pels
cellers per tal de conèixer de primera mà tot el procés
d’elaboració dels vins.
Si voleu fer-vos confrares de la Jove Confraria, podeu
enviar un correu a lajoveconfraria@gmail.com, amb les
vostres dades personals i bancàries (la quota anual és
de 30 €).

05.08

— Cellers d’en Guilla

Camí de Peralada, 1. Barri de Delfià — Rabós d’Empordà

23.09

— Masia Serra

C. dels Solés, 20 — Cantallops

21.10

— Mas Llunes

Ctra. de Vilajuïga, s/n - Paratge El Pla — Garriguella

18.11

— Empordàlia
Ctra. de Roses, s/n — Pau

16.12

Per a més informació de la Jove
www.joveconfraria.com

— Bodegas Mas Vida
Afores, s/n — Cistella

Organitza:

Col·labora:

27.01.2018
— Espelt Viticultors
Mas Espelt — Vilajuïga

DO EMPORDÀ

Paleta de
sensacions

Glam, comunicació i disseny

Vins de
tramuntana

