
Un altre any, l’ACE i el CEEC volen reconèixer la trajectòria 
dels 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 professionalitat. 
La tasca que desenvolupen diàriament tots els professio-
nals 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 dels enòlegs i membres 
del sector de la vitivinicultura. 

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

Presentarà l’acte la periodista i sommelier Ruth 
Troyano i supervisat per Josep Mª Martí.

La Nit de l’Enologia d’aquest 2019 es centrarà en cinc 
categories. Els premiats són:

· Pels 10 anys de la revista digital, aprofitant que 
aquest any la revista VADEVI celebra els seus 10 
anys es farà un reconeixement especial en la figura 
de la seva directora Margarida Ripoll. 

· Mèrit Periodístic; per la tasca de difusió del món de 
l’enologia, el vi i el seu entorn a Ramon Roset Morera.

· L’enòleg amb el millor expedient acadèmic de 
grau d’enologia de la URV, enguany s’ha conside-
rat fer una aposta pels alumnes acabats de sortir de 

la universitat amb el millor expedient, en aquest cas 
s’entregarà a Aleix Solergibert Serra.

· Reconeixement especial a una personalitat afi al 
món Vitivinicola de gran prestigi, concretada en la 
tasca de recuperació de les varietats autòctones i 
els seus noms propis a Josep Mª Puiggròs Jové 
(ex-President i coordinador de la Secció de Viticul-
tura i Enologia d’ICEA)

· El reconeixement a la llarga trajectòria professio-
nal, convertit en un referent a Joan Juvé Santacana. 

Amb la teva presència farem de La Nit de l’Enologia un 
acte de referència. 

Us hi esperem!

La Nit de l’Enologia es celebrarà el dia 5 d’abril de 
2019 a les 20 hores del vespre, a la Confraria del Cava 
(Torre Ramona - Subirats).

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

En el transcurs de La Nit de l’Enologia, s’entregaran 
les acreditacions als nous col•legiats del Col.legi 
d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya que hi siguin 
presents.

Des de la comissió organitzadora, 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. 
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