
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
        
 
 
 

 

     
 

25 a 28 de Xuño do 2019 
Val do Salnés 

Rías Baixas – Galicia 
 

     
 

        
 

        

             

O mundo dos viños 
galegos. 

Foro do Albariño 

Información e Inscricción: 
 
Dirección: Elisa Mª Rubí Cano 
elisa.rubi@usc.es 
telf.: 881814274 

Secretaría: María Ramil Criado 
maria.ramil@usc.es 
 
Mais información e inscrición en: 
cursosdeveran@usc.es.       
www.usc.es/cultura/veran     
 
Clausura. Aforo limitado. 
Acto con invitación

Matrícula: 
 
Taxa xeral: 120 euros 
Taxa reducida: 70 euros 
(aplicable a estudantes universitarios, de bacharelato 
ou de formación profesional, pensionistas, 
desempregados, socios da Asociación de Antigos 
alumnos da USC e PDI e PAS da USC). 
A taxa inclúe a admisión no curso, actividades, visitas 
didácticas, cafés, e documentación. 
Unha vez realizada a matrícula, non se efectuarán 
devolucións agás no caso de suspensión do curso. 
 
Límite de alumnos: 30 
(2 créditos ECTS alumnos USC) 
 
30 horas lectivas 
 
Apertura do prazo:15 de maio  
Fin do prazo:14 de xuño  
Non será posible realizar a inscrición fóra destes 
prazos 

Dirixido a: 
 
 Alumnos das titulacións de Grao, Master, de 
Terceiro Ciclo. 
 Profesores da ESO, de Bacharelato e de 
Formación Profesional. 
 Profesionais dos sector. 
 Público en xeral. 

Lugar de celebración: 
Curso: 
Adegas Terra de Asorei.  
Autovía do Salnés (saída 7). San Martiño de 
Meis.  
 
Clausura: 28 Xuño 2019. 20:00 h. 
Pazo de Ulloa. Cambados

Organización: 
Instituto de Investigación e Análises 

alimentario.  
Área de Química Analítica. 

Universidade de Santiago de Compostela 
 

Adegas Terra de Asorei 
Asociación Adegas do Salnés 

 
Consellería de Medio Rural 

Dirección Xeral de Política Lingüística. 
 

           
 

                          
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obxetivos: 
Dar unha visión multidisciplinar e actual 

sobre o mundo do viño galego e en particular do 
albariño. Dende a terra e as cepas, o respecto 
medioambiental, a organización das adegas, e os 
seus conceptos de xestión de calidade,  a arte de 
elaboración do viño, a súa comercialización, a súa 
internacionalización, e o enoturismo.  

Xornadas de aprendizaxe e reflexión sobre 
o que hai detrás dunha copa de viño, a súa visión 
humana, social, cultural e a súa influencia na 
economía do rural e galega. 

Unha oportunidade para comprender o 
sector do viño galego, e mais en concreto do 
albariño no Val do Salnés, nas Rías Baixas. Tendo 
en conta a presencia internacional dos viños 
galegos, que como europeos levamos a cultura do 
viño o mundo. Sen esquecer a cultura da cata. 

Día 26 de Xuño 
A arte da elaboración do viño. Xestión de 
Calidade e organización dunha adega 
 
10:00. - A arte da elaboración do viño. Jorge 
Hervella. Enólogo. Cayetano Otero Padín. Enólogo 

11:00. - Visita didáctica a unha adega de 
albariño. Sofía Vilanova. Responsable de 
elaboración e enoloxía de Adegas Terra de Asorei 

12:00. - Panel de cata. Arturo J. Fernández 
González. Enxeñeiro Industrial de Organización. 
Departamento. Organización de Empresas y 
Marketing-Universidade de Vigo 

16:30. - Evolución das novas tendencias na 
elaboración dos viños galegos. José Hidalgo. 
Doutor Enxeñeiro Agrónomo. Enólogo. Profesor  
na E.U.I.T. Agrícolas de Madrid, no “Máster en 
Viticultura, Enología y Dirección de Empresas 
Vitivinícolas” da Universidad de La Rioja. 

18:00. -Cata comentada. Guillermo Campos. 
Xornalista 

 
Día 27 de Xuño 

O enoturismo, unha oportunidade 
 
10:00. - O modelo do enoturismo nas Rias 
Baixas. Lorena Varela. Xerente da “Ruta do Viño 
Rías Baixas”. 
 
11:00 h.- Unha experiencia de enoturismo: A 
ruta da pedra. Celia Bejo. Responsable de 
Comercialización e enoturismo de Adegas Terra 
de Asorei.  
 A "Ruta da Pedra e da Auga". A caminata 
transcurrirá por un sendeiro, de case sete 
quilómetros de recorrido, sen apenas dificultade, 
comezará na adega e atravesa os concellos de Meis 
e Ribadumia. A ruta finaliza no Mosteiro da 
Armenteira.  
 
Xantar na adega, sardiñada, polbo, mexillóns, .... 

16:30. - Propostas para o enoturismo 
Galego. Ruben Lois. Catedrático da USC. 
 
18:00. - O enoturismo: O novo valor do 
turismo en Galicia. Nava Castro. Directora 
Xeral de Turismo de Galicia. Xunta de Galicia 
 
18:45. - Cata Comentada pola sumiller Esther 
Daporta (Restaurante Yayo Daporta). 
 

Día 28 de Xuño 
A economía do viño. A súa 
comercialización e internacionalización. A 
adega dixital.  
 
10:00.-A importancia da trazabilidade 
nunha adega. Exemplo práctico. Sofía 
Vilanova. Responsable de elaboración e 
enoloxía de Adegas Terra de Asorei.  
 
12:30. - A adega dixital. José Ramón Porto 
Pedrido.- Profesor e coordinador do Master de 
Marketing dixital da USC. 
 
Pazo de Ulloa – Cambados.  Aforo limitado:  

17:00.- Planificación e proxección do 
sector vinícola de Galicia: Realidade, 
desafíos e retos. Foro Económico de Galicia. 
Fernando Gonzalez Laxe. Catedrático de 
Economía Aplicada na UDC. Ex-presidente da 
Xunta de Galicia. Patricio Sanchez. Profesor de 
Economía Financiera da UVigo.  

20:00.- Entrega de diplomas e sesión de 
clausura. 
Alcalde/sa de Cambados. Xosé Ramón Durán 
Martínez-Roque, Presidente e Conselleiro 
Delegado de Adegas Terra de Asorei. José 
Gonzalez Vazquez, Conselleiro de Medio 
Rural.  
Na clausura do curso, dará un breve concerto 
Rosa Cedrón.  
Degustación de Albariños   

Programa: 
 

Día 25 de Xuño  
A Terra e as cepas: o auténtico  respecto á 
orixe e o medio ambiente 
 
9:30 a 10:00 Inauguración do curso. Alcalde 
de Meis e Dirección do curso 

10:00.-Os viñedos das Rías Baixas. Agustín 
Lago Álvarez, Enxeñeiro Agrónomo Director 
Órgano de control e certificación do Consello 
Regulador Rías Baixas. 

11:00.-Redución do emprego de 
fitosanitarios. Isaac Rodríguez Pereiro. Profesor 
Titular da USC. Instituto de Investigación e 
Análise Alimentario 

12:30. - Visita didáctica a viñedos. 

16:30. - Pasado, presente e futuro da cepa 
albariña. Carmen Martínez Rodríguez. CSIC 
Pontevedra. Misión Biolóxica 

18:00. - Iniciación a cata do albariño. 


