VIII jornades
intermunicipals

Masia de Can Padrosa amb les seves vinyes. Al fons, la Penya del Moro.

Imprès en paper reciclat juny 2017

La família Farràs veremant a la vinya de la Beca.

La vinya i el vi a Collserola
Dimecres 7 de juny

Dijous 8 de juny

Divendres 9 de juny

Diumenge 11 de juny

19.30 h Can Ginestar,
Sala Isidor Cònsul i Giribet

20 h Celler de Can Ginestar

19.30 h Celler de Can Ginestar

Inauguració de l’exposició:
Patrimoni vinícola. Les velles premses
de vi de Sant Just Desvern

Taula rodona: Les veus de la
verema santjustenca

De 9.30 a 13 h Trobada a
l’aparcament de Can Ginestar

Presentació del llibre:
Masies i vida rural a Collserola, amb
el seu autor Eugeni Casanova
A continuació, tast de vins
ORGANITZA:
Centre d’Estudis Santjustencs i SEAS amb la
col·laboració del Celler de Can Mata i Cal
Llibreter

Es tracta d’una mostra de les premses de
vi del nostre municipi que han sobreviscut
el pas dels anys. Algunes d’elles van
premsar fins a la 2a meitat del segle XX i
d’altres van sucumbir amb l’arribada de la
fil·loxera ara fa 130 anys.
Les fotografies exposades han estat
realitzades per Víctor Murillo de
l’Agrupació Fotogràfica Sant Just.
L’exposició romandrà oberta
fins al 18 de juny.

Amb la participació de persones com
Jordi Farràs, Joaquim Carbonell, Francesc
Blasco, Josep Farigola,Josep M. Ristol,
Manel Ripoll i de totes aquelles persones
que hi vulguin participar. Escoltarem com
es conreava, com es veremava, com i on
es premsava el vi fins ben entrats els anys
seixanta. Persones que tenien i anaven
a les vinyes situades a l’actual Parc de
Collserola, i també a la Fontsanta o a
les vinyes del Polígon Industrial del Pont
Reixat.
Coincidint amb el Dia Internacional
dels Arxius.
COORDINA:
Arxiu Històric Municipal

Itinerari: Les últimes premses de vi
del municipi
A peu, o amb vehicle particular en funció
de mobilitat de les persones assistents,
es realitzarà una visita a les premses
conservades a la masia de Can Ristol i la
masia de Can Coscoll. Des de la plaça
Verdaguer i seguint pel carrer d’Anselm
Clavé explicarem les cases que disposaven
de cup de vi i de premsa situant també
les dues bodegues que hi havia en aquest
espai.
Al carrer Bonavista explicarem on era i el
funcionament de la premsa que va ser
propietat de Carolina Catasús. Acabarem
a la masia de Can Ginestar, on explicarem
el funcionament del celler i la premsa, i
es realitzarà una explicació de la mostra:
Patrimoni vinícola. Les velles premses de
vi de Sant Just Desvern, a càrrec de l’autor
de les fotografies.
Comiat i copa de vi de la vinya de Can
Coll (Collserola).

