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PRESENTACIÓ

Totes les entitats que formen part del comitè organitzador van acollir amb molt 
d’entusiasme la idea proposada des de la Institució Catalana d’Estudis Agraris 
de realitzar una jornada sobre la varietat de raïm autòctona trepat, amb l’objectiu de 
potenciar-la. El que avui escoltarem és una revisió dels coneixements que es tenen 
sobre aquesta varietat des de la història, les condicions del sòl, el clima, la viticul-
tura, l’enologia i els maridatges gastronòmics. Tot això a través de dotze ponèn-
cies, una taula rodona i un sopar de maridatge amb vins i caves elaborats amb la 
varietat trepat. Demà farem una visita a vinyes plantades de trepat i cellers que 
elaboren productes amb aquesta varietat.

En els moments actuals, el sector vitivinícola es troba amb diversos reptes: 
d’una banda, una gran competència per la producció de nous països, especialment 
de l’hemisferi sud més Califòrnia, i, de l’altra, una baixada de consum generalitza-
da, encara que sempre es diu que el consum de vins de qualitat augmenta.

Creiem que un camí per a distingir-se en el mercat és oferir vins de qualitat i 
diferents, i per això les nostres varietats autòctones són un patrimoni que no tan 
sols s’ha de preservar sinó que també s’ha de potenciar per a distingir-se.

Ara no entraré en els detalls sobre la varietat i les seves possibilitats, que és 
allò de què tractaran els ponents. Tots hi hem posat molta il·lusió a preparar la 
jornada i és un exemple que s’hauria de tenir present perquè, com veieu, els orga-
nitzadors vénen tant del sector públic com de la societat civil i privada. Això és un 
acte de civilització, encara que a vegades hi hagi algun grinyol pel camí i no sem-
pre sigui el que es faci.

Els organitzadors també volem manifestar el nostre agraïment als que ens han 
donat suport humà i material per a la realització de la jornada, com la Caixa Tarra-
gona i la Diputació de Tarragona. I ja només ens queda desitjar que la jornada si-
gui útil per a tots els que heu vingut i per al sector.
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