
Cada día son máis as ideas e oportunidades que 
permiten ao noso sector vitivinícola abordar novas 
estratexias de crecemento e evolución. Pero, ¿cal 
escoller?, ¿como diferenciar entre oportuni-
dadeerisco?, ¿en que e con quen traballar? 

A comunidade de innovación WINETech Plus vén 
tratando dende a súa posta en marcha de 
responder a estas e a outras preguntas, asesorando 
ás empresas nos seus procesos de innovación 
(Axentes Dinamizadores WINETech), acercando 
información sobre as necesidades empresariais aos 
investigadores (Boletíns de demanda de I+D+i) e 
dinamizando a colaboración e entendemento entre 
os diferentes axentes con intereses no sector 
(Revista WINETech, Boletíns de vixilancia
tecnolóxica, Workshops e xornadas.

Este traballo permitiu contribuír a dinamizar o 
sector en Galicia e en toda a área do sudoeste 

europeo na que a comunidade vén desenvolvendo 
a súa actividade, co�nanciada no marco do proxecto 
WINETech PLUS (www.winetechplus.eu) polo 
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional 
(FEDER) a través do programa de cooperación
territorial Interreg IVB Sudoe.
 
Na súa recta �nal, os coordinadores do proxecto, o 
Instituto Galego da Calidade Alimentaria 
(INGACAL) e a Fundación Empresa-Universidad 
Gallega (FEUGA), organizan o “Seminario WINE-
Tech PLUS: novos camiños para a viticultura e a 
enoloxía”, no que se ofrecen alternativas con poten-
cial para a mellora continua e a renovación do 
sector, e no que se fará unha re�exión sobre a súa 
situación actual, prioridades e alternativas de futuro. 
Daranse a coñecer tamén os resultados obtidos co 
proxecto e presentaranse as iniciativas que 
permitirán manter activa a Comunidade WINETech,
máis alá do proxecto.

    

24 E 25 DE MARZO
Santiago de Compostela

SEMINARIO WINETECH PLUS: 

NOVOS CAMIÑOS PARA A
VITICULTURA E A ENOLOXÍA 



SESIÓN 1. MARTES 24 DE MARZO DE 2015

TARDE

MAÑÁ

08:30 h.  Acreditación e benvida

09:00 h.  As variedades híbridas resistentes ás 
enfermidades; o viño que producen. Cero trata-
mentos �tosanitarios

Leonor Ruíz García
Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA)

16:00 h.  Os Consellos Reguladores de viño
en Galicia. Situación actual e futuro

17:00 h.  Mesa redonda: outra viticultura e 
enoloxía, ¿pode ser posible en Galicia? Cos 
relatores participantes na sesión de tarde

18:00 h.  Clausura da sesión

Ricardo Pérez Palacios
Viticultor  e adegueiro na D.O. Bierzo 
(Corullón)

09:45 h.  O concepto de viticultura e enoloxía 
biodinámica e ecolóxica fronte á convencional

Esteban García Romero
Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La 
Mancha (IVICAM)

11:15 h. Itinerario tecnolóxico para a elaboración 
de viño sen sulfuroso;a adición doutros aditivos 
naturais

Luis Buitrón Barrios
Enólogo. Presidente da Asociación Galega
de Enólogos

12:00 h. O concepto de viño tradicional; presente 
e futuro. A función do enólogo

Emilia Díaz Losada
Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia 
(EVEGA)

12:45 h. As variedades minoritarias de vide en 
Galicia; a súa importancia cara o futuro. 
¿Seguirán a ser minoritarias?

13:30 h.  Mesa coloquio cos relatores
participantes na sesión de mañá

14:00 h. Xantar

10:30 h.  Pausa café
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Antonio Méndez Atanes
CRDO Monterrei
Juan Gil de Araujo
CRDO Rías Baixas
José Manuel Rodríguez González
CRDO Ribeira Sacra
Miguel Ángel Viso Diéguez
CRDO Ribeiro
Representante DO Valdeorras
CRDO Valdeorras.

Modera: Daniel Durán Pereira
Instituto Galego da Calidade Alimentaria 
(INCAGAL)

Modera: Alfonso Losada Quiroja
Estación de Viticultura e Enoloxía de 
Galicia (EVEGA)



SESIÓN 2. MÉRCORES 25 DE MARZO DE 2015

09:00 h.  Acreditación

09:30 h.  Benvida

Representante da Consellería do 
Medio Rural e do Mar

Representante da Fundación Empresa-
Universidad Gallega - FEUGA

12:00 h.  Como se organiza o sector arredor 
das necesidades de innovación e dos novos 
retos. Exemplos da rexión SUDOE

Modera: Alfonso Ribas 
Coordinador institucional do proxecto 
WINETech PLUS. INGACAL 

Participantes:
Antonio Graça
Associação para o Desenvolvimento da 
Viticultura Duriense - ADVID
Trinidad Márquez
Asociación Plataforma tecnológica del 
Vino de España - PTV
Miguel Ángel Sobas
Rede de provedores do sector vitivinícola 
en Languedoc Roussillon - VINSEO

12:45 h.  Prioridades e preocupacións do
sector produtivo

14:00 h.  Xantar

Modera: Fernando Chivite
Experto en enoloxía e sostibilidade

Participantes: 
Roberto Goñi
Xerente. Consello Regulador da D.O. 
Ribeiro
Ramón Huidobro
Xerente. Consejo Regulador da D.O. Rías 
Baixas 
Joël Castany
Director da Adega Cooperativa de 
Leucate e presidente de Val dOrbieu

WINETWORK. Novo proxecto europeo para 
a sostibilidade da viticultura
Eric Serrano. Institut Français de la Vigne et du 
Vin- IFV Sud-Ouest

VITIS EUROPA. O�cina interrexional de 
apoio á internacionalización da I+D+i 
vitivinícola. 
Alfonso Ribas. Coordinador institucional 
proyecto WINETech PLUS. INGACAL

CARA UNHA ESTRATEXIA DE CREACIÓN 
DUN CLÚSTER EUROPEO VIÑA E VIÑO
Gaspard Lépine. AgroValoMéditerranée. 
Institut National de la Recherche Agronomique 
- INRA

Daniel Durán Pereira
Coordinación institucional. INGACAL

Ana Muñiz Alonso
Coordinación técnica. FEUGA

10:20 h. ¿E agora que? Novas iniciativas territo-
riais ao servizo do sector vitivinícola

11:20 h. Pausa café

10:00 h.  A experiencia de WINETech Plus.
Algúns resultados
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INFORMACIÓN:
Coordinación técnica WINETech PLUS
Tel.: +34 981-53.41.80. Ext.: 110
E-mail: winetech@winetech-sudoe.eu
www.winetechplus.eu

ESTRUTURA:  
Sesión 1. Martes 24 de marzo: relatorios técnicos nos 
que se analizarán temáticas de interese, tales como a 
elaboración sen sulfuroso, as posibilidades das varie-
dades híbridas fronte ao problema das enfermidades 
ou a importancia de conservar e potenciar as varie-
dades minoritarias. Para �nalizar a xornada, realizarase 
unha re�exión global da situación actual e futura do 
sector en Galicia.
Sesión 2. Mércores 25 de marzo: presentación de 
iniciativas de apoio ao sector e mesas de debate 
arredor das súas necesidades de innovación e crece-
mento en España, Francia e Portugal; seguidas dunha 
análise por parte de representantes vitivinícolas, a 
nivel europeo e de Galicia, sobre a realidade, priori-
dades e preocupacións do sector vitivinícola.

»

»

OBXECTIVOS:
Informar sobre experiencias desenvolvidas noutras 
rexións vitivinícolas
Presentar liñas de traballo con potencial para a súa 
aplicación en Galicia
Facilitar o contacto con entidades de apoio ao sector
Xerar unha re�exión sobre a situación do sector a 
nivel rexional e europeo

»

»

»
»

DESTINATARIOS: 
Adegas
Viticultores
Centros de investigacióne centros tecnolóxicos
Outras entidades, organizacións ou persoas interesa-
das na temática do evento

»

»
»

»

CELEBRACIÓN: 
Sesión 1. Martes 24 de marzo.  De 08:30 a 18:00 hs
Sesión 2. Mércores 25 de marzo. De 09:00 a 14:00 hs
Sede de FEUGA 
Avenida Lope Gómez de Marzoa, s/n
Campus Universitarios Sur
Santiago de Compostela

INSCRICIÓNS: 
Inscrición gratuíta, enviando o boletín de inscrición 
por e-mail ou por fax.  Aforo limitado. 
As prazas cubriranse por rigoroso orde de entrada das 
inscricións
Data límite: xoves 19 de marzo
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BOLETÍN DE
INSCRICIÓN

Nome e apelidos:

Empresa / Centro de investigación:

CIF:

D.O:

Enderezo:

Localidade:

Provincia:

Teléfono:

Correo electrónico:

DNI:

Cargo:

Fax:

C.P:

 

   

  

SEMINARIO
WINETECH PLUS:
NOVOS CAMIÑOS
PARA A VITICULTURA
E A ENOLOXÍA

En cumprimento da Lei 15/1999 de 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal, fun informado de que os 
datos que facilito serán incluídos nun �cheiro responsabilidade do INGACAL, domiciliado en Pazo de Quián, s/n. Sergude 
15881 Boqueixón (España) coa �nalidade exclusiva de informar sobre as actividades de apoio e promoción da I+D+i no sector 
vitivinícola programadas no marco do proxecto WINETech Plus. Tamén se me indica a posibilidade de exercer os dereitos de 
acceso, recti�cación, cancelación e oposición do enderezo indicado por correo postal, con copia do DNI, o por correo 
electrónico, con sinatura electrónica, a winetech@winetech-sudoe.eu.

Así mesmo, o amparo do artigo 11 de la LOPD, autorizo a comunicación de tódolos datos facilitados neste cuestionario aos 
membros do Consorcio WINETech (Fundación Empresa-Universidad Gallega, Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural del Gobierno de la Rioja, Cámara O�cial de Comercio e Industria de La Rioja, Fundación de la Universidad
de La Rioja, Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa, Universidad de Castilla-La Mancha, Cooperativas 
Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, Agencia de Desenvolvimento Regional do Alentejo, Uniao de Associaçoes Empresariais 
e Institut National de la Recherche Agronomique, Institut Francais de la Vigne et du Vin - Pôle Sudouest), coa mesma 
�nalidade así como á publicación dos datos facilitados na páxina Web titularidade da Consellería do Medio Rural,
 www.winetechplus.eu

Por último, de acordo ao establecido na mencionada Lei 15/1999, teño sido informado/a de que os datos que facilito serán 
incluídos a súa vez nun �cheiro responsabilidade da Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA) domiciliada na C/Lope 
Gómez de Marzoa, s/n, Campus Universitario sur, CP 15705 Santiago de Compostela, coa �nalidade de remitir información de 
interese por correo postal e/o electrónico. Tamén se me ten informado da posibilidade de exercitar os dereitos de acceso, 
recti�cación, cancelación e oposición á dirección indicada por correo postal, con copia do DNI, ou por correo electrónico, con
 �rma electrónica, a feuga@feuga.es

A efectos dunha mellor organización, marque cun X os días que ten previsto asistir: 
- SESIÓN 1. MARTES 24 DE MARZO
- Xantar, sesión 1
- SESIÓN 2. MÉRCORES 25 DE MARZO
- Xantar, sesión 2

Enviar o presente boletín: 
- Por e-mail: winetech@winetech-sudoe.eu
- Por fax: 981 524 454

Data límite de inscrición: 
Xoves 19 de marzo de 2015

Importe inscrición: 
Gratuíta. Aforo limitado

Máis información:
981 534 180 - EXT.: 110
www.winetechplus.eu
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