
CURS BÀSIC D'ENOLOGIA 
 
Dies: Dimarts del 3 de febrer al 5 de maig de 2015 
Horari: De 17 a 19h. Els dies 3 i 24 de març l’activitat tindrà una durada de 3 
hores.(Durada total: 30 hores) 
 

3 FEBRER 2015.   SESSIÓ 1 10 FEBRER 2015. SESSIÓ 2 17 FEBRER 2014. SESSIÓ 3 

La vinya . Cicle anual de la vinya. Factors 

de qualitat. Les principals varietats. 

Nocions bàsiques de conreu. Principals 

plagues.  

Maduració del raïm. La verema : quan 

s’ha de collir?. El most.   

Pau Albo 

Definició del vi. La fermentació 

alcohòlica. Els llevats: què son  i com 

viuen. Com ha de fermentar un most per 

fer un bon vi. Vinificació de vins  blancs: 

Premsat, netejar el most i evitar 

l’oxidació. Què vol dir  “conté sulfits”: el 

gas sulfurós. 

Pau Albo 

 

Vins negres  El trepitjat i derrapat: a peu 

o a màquina? . On és el color del vi i com 

s’extreu. Control de temperatura. 

Tècniques actuals: dipòsits autobuidants 

i vinificadors automàtics. Vins negres 

joves. Vinificació en calent. 

 Vins  rosats . Diferència entre rosats i 

claretes. Diferència entre rosats bons i 

de mescla.  Natalia Duran 

24 FEBRER 2015. SESSIÓ 4 3 MARÇ 2015. SESSIÓ 4 bis 10 MARÇ 2015. SESSIÓ 5 

Com es fa un vi escumós com el cava o el 

champagne? El vi base. Diferents 

sistemes : tradicional,  grans envasos. 

Altres mètodes. Vins d’agulla i vins 

gasificats. 

Vins dolços i generosos. Sistemes 

d’elaboració i d’envelliment. La garnatxa 

i el moscatell. El Jerez. L’Oporto. Vins 

aromatitzats : el vermut. 

Eduard Puig 

Visita a un celler elaboració de vins 

blancs i negres de la comarca.   

 Pau Albó 

Preparació del vi pel consum: limpidesa, 

clarificació i filtrat.  

Alteracions i malalties més freqüents del 

vi. Prevenció i curació.  

Pau Albó 

17 MARÇ 2015. SESSIÓ 6 24 MARÇ 2015. SESSIÓ 6 bis 31 MARÇ 2015. SESSIÓ 7 

Envelliment  en bóta. Tipus de fusta per 

fer bótes. Envelliment en ampolla. 

Condicions dels cellers d’elaboració i 

criança. Materials : fusta, formigó, acer 

inoxidable. La higiene. Embotellat del vi.  

Pau Albo 

Sortida  a un celler de l’Empordà per 

visitar planta embotelladora, celler de 

criança i elaboració de cava.  

 

Oliveda - Pau 

Alteracions dels vins per 

microorganismes. Què és un vi picat? - 

Defectes gustatius diversos. El fred i la 

calor en enologia.  

Natalia Duran 

7 ABRIL 2015. SESSIÓ 8 14 ABRIL 2015. SESSIÓ 8 bis 21 ABRIL 2015. SESSIÓ 9 

Composició del vi: Caràcter gustatiu dels 

components. Valor higiènic i nutritiu. 

Control de qualitat: Anàlisis químiques 

principals què és el grau alcohòlic, 

acidesa total, acidesa volàtil, tanins, etc.  

Llegir l’etiqueta d’un vi.  

Carme Coll 

Pràctica de laboratori :anàlisis 

elementals . Coneixement dels aparells 

més senzills. Referències a les modernes 

tècniques . Anàlisis de densitat d’un 

most, acidesa total, grau alcohòlic . 

Carme Coll 

Degustació dels vins. Mecanismes de la 

degustació. Els sentits. El color, les 

aromes, els gustos. Valoració . Què és un 

vi bo? Concepte d’equilibri i de qualitat. 

Carme Coll 

28 ABRIL 2015. SESSIÓ 9 bis 5 MAIG 2015. SESSIÓ 10  

Pràctica de degustació. La copa de 

degustació. Reconeixement d’aromes. 

Reconeixement de gustos elementals. 

Degustació de tres vins de l’Empordà.  

Carme Coll 

Fer-se el vi a casa . Matèria prima : raïm 

o most. Equipament mínim. Condicions 

del local i de la manipulació.  Higiene 

dels envasos. Sistema operatiu. 

Química? la justa.  Conservar el vi a casa 

i al comerç. Embotellar el vi.  

Eduard Puig 

 

 

 


