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Aprofitant l’acte de la jornada sobre la carinyena negra, vàrem fer una pre-
sentació sobre els vint anys de la Secció de Viticultura i Enologia que com-
memoràrem l’any 2016 . La Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) ha 
organitzat actes relacionats amb la viticultura i l’enologia des del seu inici, 
com per exemple el que va organitzar Miquel Doñate l’any 1981 durant la 
primera assemblea de socis; els intents inicials de formar aquesta secció per 
part d’Eduard Puig i Vayreda; la vuitena jornada de Prada, l’any 1992, en la 
qual vàrem fer des de la ICEA el primer debat sobre varietats autòctones  
de cep i on vàrem tenir com un dels ponents el professor Denis Boubals de 
Montpeller, a part d’altres actes sobre temes diversos relacionats amb la vi-
nya i el vi .

D’una manera estable es va crear aquesta secció l’1 de juny de 1996 a 
Vilafranca del Penedès, al Museu del Vi, i a partir d’aquesta data s’han fet 
tota una sèrie d’activitats dedicades a aquest sector, com ara visites especia-
litzades — conjuntament amb les diverses DO de Catalunya i també de l’àrea 
dels Països Catalans—, organització de tasts de vins específics, presentació 
de llibres i, d’una manera especial, jornades sobre les varietats autòctones . 
Periòdicament se’n publiquen els treballs presentats a dossiers agraris, com 
el que teniu a les mans . Fins ara hem tractat del picapoll a Manresa, la mal-
vasia de Sitges a Sitges, el trepat a Montblanc, el manto negre, el moll i el 
callet a Palma, el sumoll a Rodonyà, la garnatxa blanca a Gandesa, el torba-
to, la malvasia del Rosselló o el trobat a l’Alguer, la garnatxa roja, el lledoner 
roig o la garnatxa grisa a Peralada, la garnatxa negra a Falset, la carinyena a 
Tarragona, i el xarel·lo col·laborant amb la Universitat Rovira i Virgili (URV) 
a Vilafranca del Penedès o amb l’Institut d’Estudis Penedesencs al Vendrell . 
Totes aquestes jornades tenen com a objectiu sensibilitzar-nos del fet que 
cal potenciar i preservar el material vegetal propi .

També hem col·laborat amb diversos estaments del sector vitícola, com 
la URV, les DO com ja hem dit, l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), 
el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya (VINSEUM), Vitec, la Conselle-
ria d’Agricultura de les Illes Balears, la Cambra Agrària del Rosselló, l’Agèn-
cia d’Assistència Tècnica d’Agricultura de Sardenya i una llarga llista de ce-
llers privats .
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Actualment, a part de les activitats habituals, tenim convenis de col-
laboració a la URV i som cofundadors, juntament amb VINSEUM, de GREVA 
(Grup de Recerca de les Varietats Autòctones i Tradicionals de la Vinya de 
l’àrea dels països de parla i cultura catalanes) . Amb diversos professionals 
de diferents procedències que pertanyen a aquest grup estem enllestint la 
que serà la primera guia de varietats autòctones de cep i també el programa 
de consulta Vitis Catalana, que dona informació sobre documentació de les 
diferents varietats de cep dels Països Catalans . Col·laborem, també, amb el 
Centre d’Estudis del Paisatge Vitivinícola (CEPvi) .
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