21 de març de 2020: Jornada d'observació

El plor de la vinya

A mitjans de març la vida torna al Penedès.
Els ceps adormits durant l´hivern es desperten i la sàvia comença a circular
per les seves vergues. És en aquest precís moment quan es pot observar
“el plor de la vinya”. Son només pocs dies en que tenim el privilegi de gaudir
d´aquest espectacle de la natura.
A Llopart, juntament amb els nostres amics de Biotopnatura
hem dissenyat una jornada perquè aquells qui ho desitgeu, podeu viure en
primera persona una experiència única al nostre territori

de 10.30h
a
14.00h

Preu: 37€

Places limitades. Podeu trobar les entrades al web www.llopart.com
Per a més informació: 93 899 31 25 o visita@llopart.com

En Guillem Escoda, de l´equip de viticultura de la casa i la Isabel Verdaguer, guia de
boscos terapèutics, prepararan una passejada d´observació de les vinyes que ploren
dins la nostra Heretat complementada amb un tastet de Bany de Bosc.
Observarem aquest fenomen tan especial i a la vegada farem una immersió en la
natura que ens ajudarà a despertar els nostres sentits anestesiats moltes vegades per
la nostra forma de vida actual.
Una jornada sorprenent que no ens deixarà indiferents!
PROGRAMA :
10.30h - Arribada a Caves Llopart i benvinguda.
10.45h - Caminada fins les vinyes en plor (5 min).
11.00h - Explicació dels treballs de poda i posterior plor de la vinya per part del nostre
viticultor Guillem Escoda.
11.25h - Passejada tranquil·la per observar com les vinyes ploren. Els participants podran
fer totes les fotografies que desitgin per tal d´immortalitzar aquest moment tan especial.
12.00h - Trasllat amb vehicles de Llopart fins al paratge de Les Flandes dins l'Heretat
familiar, un indret catalogat com Espai d'Interès Natural.
12.15h - Inici del tastet de Bany de Bosc i activitat d'inspiració i reconnexió entre el bosc i
la vinya, dirigida per Isabel Verdaguer.
13.00h - Tast de vins i escumosos de Llopart a la vinya acompanyats d'un aperitiu.
13.30h - Tornada i breu visita a les caves.
14.00h - Fi de la jornada.

