PRESENTACIÓ

Aquesta publicació que teniu a les mans recull totes les ponències i un resum del
tast que es va realitzar al voltant de la jornada «El sumoi, una identitat vitivinícola»,
que va tenir lloc el dia 5 de maig de 2011 a Rodonyà.
Dins del marc de treball de recuperació de varietats tradicionals de les comarques
de Tarragona, el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Tarragona, juntament
amb la Cooperativa de Rodonyà i l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), va
començar fa tres anys una sèrie de projectes per valorar la varietat tradicional sumoi i
impedir-ne la pèrdua.
Es tracta, aquesta, d’una varietat que va marcar la identitat vitivinícola de les nostres comarques, però que durant molts anys ha estat abandonada en favor d’altres varietats. Ara, hi ha un grup de professionals que està decidit a recuperar-la posant a l’abast
del sumoi tots els recursos tècnics actuals.
D’aquesta manera, es vol anar recuperant la identitat vitivinícola de la denominació
d’origen (DO) Tarragona.
El Consell Regulador creu que la singularització dels seus vins ajudarà a incrementar el valor dels productes de la terra, valorant el territori i ajudant al manteniment de
l’equilibri territorial. Amb aquesta filosofia, el Consell Regulador pretén fer difusió, en
la jornada realitzada al castell de Rodonyà el dia 5 de maig, de les experiències i dels
vins obtinguts amb la varietat sumoi.
Per poder portar a terme la Jornada, ha estat imprescindible la col·laboració de la
Cooperativa de Rodonyà; de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA), entitat
que des de fa quinze anys, per mitjà de la seva Secció de Viticultura i Enologia, duu a
terme una tasca a favor de les varietats autòctones impulsant jornades, publicacions i
altres activitats en aquesta direcció; de l’INCAVI; del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, de l’Ajuntament de Rodonyà i de la Diputació de Tarragona.
Vull donar les gràcies a totes les persones que han col·laborat en aquesta jornada de
manera totalment desinteressada, només amb el desig de compartir les seves experiències i el seu interès per la varietat, els seus vins i el territori que els produeix.
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Els sommeliers Josep Roca i Cèsar Cànoves ens van fer gaudir d’una magnífica jornada de tast amb els seus comentaris i les seves impressions sobre els vins presentats.
I, en especial, vull recordar la feina de Joan Rovira, enòleg de la Cooperativa de
Rodonyà, ja que sense el seu esforç professional i personal mai no s’hauria pogut portar
a terme aquesta jornada.
M. Àngels Collado
Secretaria del Consell Regulador de la DO Tarragona
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