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Organitza: Comissió d’Indústries Agroalimentàries del Col·legi 
Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, amb la 
col·laboració de Codorníu. 

Presentació 

Codorníu ens ofereix la possibilitat de visitar les seves caves a Sant Sadurní d'Anoia, 

monument històric artístic, i un dels més impressionants exemples d'arquitectura 

modernista catalana. Ho farem però, acompanyats de representants de les seves 

àrees tècniques, alguns d'ells companys enginyers agrònoms. Si a la visita a 

Raimat vàreu conèixer com aquesta empresa treballa la seva extensió més gran de 

vinya, en aquesta ocasió ens explicaran principalment com elaboren els seus caves, així 

com alguns detalls sobre la gestió de la qualitat i el medi ambient. 

 
Dirigit a: Col·legiats i col·legiades i els seus familiars. 

 

PROGRAMA. Dissabte, dia 16 de març de 2013. 
 
10:30 h: Punt de Trobada: Entrada principal a les caves. 

Cavas Codorníu 
Avda. Jaume Codorníu s/n. 
08770 Sant Sadurní d'Anoia 
 
Com s’hi va: 
http://www.codorniu.com/ca/visita-ns# 

 
 Presentació de les àrees tècniques de Codorniu. 
 
 Visita a les caves i tast. 
 
13:00 h:  Cloenda de la visita. 
 
13:30 h:  Dinar al Restaurant “LA MASIA” 

Cavas Canals & Domingo 
Afores s/n 08770 Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona. 
Tel. 938 91 08 35 
 
Com s’hi va: 
 http://www.canalsdomingo.com/lang/es/donde-estamos.html 

 
Menú  
- Amanida - escalivada 
- Carn a la brasa 
- Gelat i cafè 
(Aigua mineral i Cava) 
 

Preu:  Adults: 20 euros 

 Nens: 10,3 euros 

 
Visita tècnica a les Caves 

Codorníu. 
 

(Sant Sadurní d’Anoia, 16 de març) 
 

http://www.codorniu.com/ca/visita-ns
http://www.canalsdomingo.com/lang/es/donde-estamos.html
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Número de places: 45 

 

 

Inscripcions 

Els interessats hauran de confirmar la seva assistència al Col·legi mitjançant el formulari 

d’inscripció, abans del dia 11 de març, indicant el nombre d'adults i infants que vindran a 

la visita i les seves edats, segons els intervals d’edat que s’indiquen a continuació, i 

indicar si es quedaran al dinar. 

 

Intervals d’edat: 

De 0 a 7 anys 

De 8 a 17 anys 

de 18 a 64 anys  

65 o més anys 

 

Places limitades. L’admissió a la jornada es farà per rigorós ordre d’inscripció.  

 

Forma de pagament 

La visita de les caves és gratuïta, cortesia de Codorniu. El pagament del dinar es farà per 

domiciliació bancària al número de compte on es passa la quota col·legial. 
 


