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VITICULTURA I ENOLOGIA

Secció de Viticultura i
Enologia
Activitats realitzades 2013
- 1 març sortida al Priorat amb alumnes de màster de la UB
- 4 d’abril tast de vins dolços naturals de l'Empordà al IEC
- 29 de maig projecció i posterior debat de documental “Interior de paisatge”
Oriol Marcos, Elisenda Trilla i Roser Vernet.
- 12 de Juny creació del “Grup de recerca de les varietats autòctones de l'àrea
dels països de parla i cultura catalana. Vilafranca del Penedès
- 27-28 de juny participació en l'Organització del IV congrés d’art, paisatge
vitivinícola” a Vilafranca del Penedès
- 26 d’octubre col·laboració en la jornada d`història Agrària IEP , Vendrell
- 25 de novembre Jornada sobre “La garnatxa roja , lledoner roig” a Peralada
- Dossiers Garnatxa Blanca i en preparació Trobat, torbat , malvasia del
Rosselló

Secció de Viticultura i Enologia

Grup de recerca de les varietats autòctones de la vinya a l’àrea dels
països de parla i cultura catalana
Coordinador : Josep M Puiggròs
Secretari :Xavier Fornós
Vocals: Ángel Camí, Carme Domingo , Montserrat Nadal, Joan Rovira,
Agustí Villaroya, Jaume Gramona, Pere Guilera, Carles Andreu , Luis
Giralt, Josep A Llaquet.

Secció de Viticultura i Enologia
Conclusions a destacar de la “Jornada sobre la garnatxa roja-lledoner
roig”
-Participació de 60 persones, una tercera part socis de la ICEA
- 10 cellers varen fer d’esponsors per a contribuir al pagament (parcial)
de la publicació
-14 cellers varen participar en el tast, un procedent de Banyuls
- l’ INCAVI va fer un treball de determinació a partir del ADN i de
l’ampelografia per determinar si hi havia diferencies entre garnatxa
roja i gris i es va arribar a la conclusió que es tracta del mateix.
- En la taula rodona es va insistir de les possibilitats que pot tenir la
garnatxa roja com especialitat a l’Empordà.
- Es va descartar el lligam d’Arnau de Vilanova amb el vi dolç natural.

JORNADA SOBRE LA GARNATXA ROJA , PERELADA 25 DE
NOVEMBRE DE 2013

Proposta d’activitats per l’any 2014
-La vinya d’alçada al Pallars, per la primavera
-L’aiguardent i la guerra de la successió, jornada per a finals del
2014i tast pel mes de març- Visita de la ICEA-IEC a VINSEUM combinat amb visita a cellers que
elaborin Xarel·lo roig , pel juny del 2014
- Vista a la fassina de l’Espluga de Francolí i el museu de la vida
Rural
-Continuació del programa de treball del grup de recerca
- Col·laboració en els treballs pel V congres del paisatge.

