










Antecedents:  
1981- Al finalitzar la primera assemblea de socis vàrem organitzar un 

tast de vins dirigit per Miquel Doñate (1914-2001) 

- En el mateix període  es va iniciar la creació d’una Secció de 

Viticultura i Enologia , i es va encarregar a Eduard Puig Vayreda que 

finalment no acaba quallant.  

-1987 “Diferencia entre el cava i el xampany” Josep M Espelta 

-1988 “Situació actual de la vitivinicultura catalana” Eduard Puig 

-1992 La VIII jornada d’Agricultura es dedica a “L’evolució varietal 

en viticultura, va ser el primer debat a la ICEA sobre les varietats 

autòctones i entre els ponents hi va haver el professor Boubals. 

També a la UCE ,el 1998 la jornada “El vi a la dieta mediterrània,”. 

-1992 Estudis d’Enologia a Tarragona , passat , present, i futur”, 

Lluis Arola Ferrer 

-1993 Jornada agrosectorial “la Vinya i el Vi”, Francesc Reguant 



Que hem fet en aquests vint anys? 
Activitats : S’han realitzat dintre de tota l'àrea dels Països Catalans 

Jornades sobre varietats autòctones i publicacions a “Dossiers 

Agraris”: Picapoll a Manresa, Malvasia de Sitges a Sitges, Trepat a 

Montblanc, Manto negre, moll i callet a Mallorca, Sumoll a Rodonyà, 

garnatxa blanca a Gandesa, La varietat torbato, malvasia del 

Rosselló, trobat a l’Alguer, La varietat garnatxa roja ,lledoner roig o 

garnatxa grisa a Peralada, La varietat garnatxa negra a Falset, la 

carinyena a Tarragona, i Xarel·lo col·laboració amb URB i Institut 

d’Estudis Penedesencs. (sense publicació a “Dossiers Agraris”) 

Visites especialitzades a totes les D.O de Catalunya. 

Organització de tasts de vins específics. 

Conferencies 

Presentació de llibres i reportatges. 

Hem col·laborat amb: el sector enoviticola productors individuals i 

cooperatives, amb la Universitat Rovira i Virgili, amb totes les D.O , 

amb l’INCAVI, amb VINSEUM, amb la UCE, amb Vitec, amb 

l’Institut de recerca i formació Agrària de les Illes Balears, amb la 

Cambra Agrària del Rosselló , amb Sella&Mosca i l’Agencia di 

Assistenza tecnica in Agricultura della Sardegna  

  



La secció avui te una activitat en tres direccions 
 

I Grup inicial amb un programa d’activitats anyal situat 

entre Barcelona i Tarragona 

II GREVA(Grup de recerca de les varietats autòctones de 

la vinya de l’àrea dels països de parla i cultura catalanes) 

com a cofundador juntament amb VINSEUM 

 -Realitza el programa de recerca “Vitis Catalana” 

 -Treballa en la confecció d’una guia de varietats de 

 ceps autòctons dels Països catalans grup 

 interdisciplinari amb reunions de treball a 

 Vilafranca del Penedès , Tarragona i Barcelona. 

III Col·laboració amb CEPVI(centre d’estudis del 

paisatge vitivinícola), pel congres bisanual sobre: Art, 

paisatge i enoturisme, seu a l’estació de Lavern Subirats 





Les denominacions d’origen a Catalunya 



Les grans varietats dels anys 90 






























