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1ª JORNADA DE RECERCA EN
ENOLOGIA I VITICULTURA

A CATALUNYA
Dimarts 4 de juny 2013



Presentació de treballs de recerca en pòsters
A la Jornada es presentaran en forma de pòsters els treballs de recerca realitzats aquests 
darrers anys sobre diferents aspectes relacionats amb enologia i viticultura a Catalunya.

Inscripcions a la Jornada
Inscripció 45€ (inclou la documentació, dinar i cafès)
Jornada tècnica dins Cursos d’Extensió Universitària, especialitat: Enologia i Agroalimentació
Us podeu inscriure aquí.
Termini per a les inscripcions: 17 maig

Documentació per als assistents
Certificat d’assistència
Programa de la Jornada
Llibre de resums de les presentacions
Coordinació de la Jornada
Albert Bordons, coordinador del subcampus d’Enologia del CEICS

raquel.ramos@fundacio.urv.cat

977 327 411

L’objectiu principal és donar a conèixer i difondre la recerca que es fa a Catalunya en Enologia i Viticultu-
ra i aspectes relacionats. Al país hi ha uns 20 grups d’investigadors que treballen majoritàriament en temes 
científics de la vinya i el vi, i a més, hi ha uns altres 40 grups o investigadors que puntualment han publicat 
aquests darrers anys treballs sobrer diferents aspectes relacionats amb l’enologia i la viticultura. Tots han 
estat convidats a la Jornada per presentar els seus treballs més recents en forma de pòsters.
La Jornada es completarà amb la conferència d’un investigador de prestigi internacional en genètica de la 
vinya, José Miguel Martínez Zapater, i amb una xerrada informativa sobre els Programes de Doctorat 
Industrial.

Dirigida a professionals, investigadors i estudiants dels sectors de l’enologia i la viticultura, i d’altres 
interessats.

8h45-9h30
9h30
10h

10h45
11h15
12h15

13h30
15h30

16h15

17h15
17h45

18h45-19h

Recollida de documentació i col·locació de pòsters
Benvinguda
Conferència inaugural: “Varietales de Vitis: bases genéticas de su variación y cómo 
identificarlas”, José Miguel Martínez Zapater, Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino. La 
Rioja
Sessió de pòsters amb cafè
Viticultura: resum dels pòsters presentats i col·loqui amb el moderador Robert Savé (IRTA) 
Enologia, Química i Tecnologia: resum dels pòsters presentats i col·loqui amb la modera-
dora Olga Busto (URV)
Dinar a la cafeteria del Campus Sescelades.
Xerrada informativa i col·loqui sobre el Programa de Doctorats Industrials per Marta 
Capellas, coordinadora de la proposta del Doctorat Industrial en Alimentació, UAB
Microbiologia en Enologia i Viticultura: resum dels pòsters i col·loqui amb la moderadora 
Anna Puig (INCAVI)
Sessió de pòsters amb cafè
Aspectes de Salut, Medi Ambient i Socioeconòmics relacionats amb Enologia i Viticultu-
ra: resum dels pòsters i col·loqui amb el moderador Lluís Tolosa (sociòleg i escriptor)
Clausura
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