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LA MOSTRA DE VINS I CAVES DE CATALUNYA ARRIBA A LA SEVA 31A EDICIÓ RENO-
VADA I PREPARADA PER ASSUMIR NOUS REPTES. MÉS DE 50 CELLERS HAN AVALAT 
EL CANVI DE GIR QUE S’HA VOLGUT DONAR A AQUEST CERTAMEN DES DEL DE-
PARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, 
A TRAVÉS DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA VINYA I EL VI. LA MOSTRA S’HA MARCAT 
COM A OBJECTIU DONAR A CONÈIXER I PROMOCIONAR LES 12 DENOMINACIONS 
D’ORIGEN CATALANES. DEGUSTACIONS AMB COPES RIEDEL, EL TANCAMENT DELS 
ESTANDS A LES 20.00 HORES I LA POSSIBILITAT DE COMPRAR LES REFERÈNCIES 
DE VINS I CAVES PRESENTS, SÓN ALGUNES DE LES NOVETATS D’UNA MOSTRA QUE 
PRETÉN RECUPERAR EL PRESTIGI I LA QUALITAT. 

l’Institut Català de la Vinya i el Vi (IN-
CAVI), ha organitzat, un any més, la Mos-
tra de Vins i Caves de Catalunya, que en 
aquesta 31a edició, que se celebra del 23 
al 25 de setembre al Moll de la Fusta, en 
el marc de les festes de la Mercè 2011, 
compta amb el suport de CatalunyaCaixa.

Aquesta edició de la Mostra, que inaugura 
el conseller Josep Maria Pelegrí, ha do-
blat el nombre de cellers participants en 
representació de les DO vitivinícoles ca-
talanes, les quals han passat de 27 l’any 
2010 a 55, amb més de 500 referències de 
vins i caves, i presenta diverses novetats 
respecte de les edicions anteriors. 

El Departament ha volgut fer un gir al 
certamen i, per aquest motiu, ha posat 
com a objectiu donar a conèixer i pro-
moure la diversitat i la qualitat dels vins 
i dels caves catalans mitjançant les dot-
ze denominacions d’origen (DO) vitivi-
nícoles, cadascuna de les quals disposa 
d’un espai propi de difusió en què cada 
Consell Regulador duu a terme diferents 
activitats. Entre les altres novetats del 
certamen d’enguany, fi guren una Botiga 
de Vins i Caves de la Mostra en què es 
poden adquirir les referències de vins i 
caves presents, espais gastronòmics ges-

                a cultura, la tradició i el paisatge 
del vi formen part de la història de Cata-
lunya fi ns a esdevenir un símbol del nos-
tre país. Els ceps, les vinyes, els cellers i 
els vins són presents en la nostra història.

La Generalitat de Catalunya ha fet una 
important aposta per la qualitat i ha acon-
seguit situar Catalunya com a primer 
productor de l’Estat espanyol de vi de 
qualitat, és a dir, de vi amb Denomina-
ció d’Origen (DO), amb una producció 
de més de 180 milions d’ampolles de vi 
i més de 200 milions d’ampolles de cava. 
Dotze DO ho avalen: Alella, Catalunya, 
Cava, Conca de Barberà, Costers del Se-
gre, Empordà, Montsant, Penedès, Pla del 
Bages, Priorat, Tarragona i Terra Alta. En 
cadascuna d’aquestes zones, la geografi a, 
el clima i les varietats de raïm fan que els 
vins elaborats a Catalunya siguin diversos 
entre si, però amb un denominador comú: 
productes de qualitat gràcies a la dedica-
ció i l’afany de superació dels productors 
i elaboradors.

Amb aquesta voluntat, també, d’impulsar 
el sector vitivinícola català i la qualitat i 
projecció de la seva producció, el Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, a través de 

Nou impuls a la Mostra 
de Vins i Caves
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tionats per l’empresa pública Promotora 
d’Exportacions Catalanes (PRODECA), 
adscrita al Departament, degustacions, 
tastos i maridatges amb productes agroa-
limentaris catalans de qualitat, la utilitza-
ció de copes de la marca Riedel per a les 
degustacions, i el tancament dels estands 
a les nou del vespre.

La col•laboració de CatalunyaCaixa en 
aquesta 31a edició forma part d’un con-
veni subscrit recentment entre aquesta en-
titat fi nancera i l’INCAVI amb l’objectiu 
de potenciar el sector vitivinícola català. 
L’experiència de CatalunyaCaixa en el 
sector agroalimentari, i en concret del 
vi, li han permès obrir aquesta via de 
col•laboració amb l’INCAVI per treballar 
conjuntament en projectes que contri-
bueixin a potenciar el sector vitiviníco-
la català. Concretament, des del vessant 
fi nancer, CatalunyaCaixa disposa d’una 
especialització en l’assessorament mit-
jançant una xarxa de professionals ex-
perts i una oferta de serveis específi ca, 
alhora que les actuacions desenvolupades 
per l’Obra Social de l’entitat en aquest 
àmbit li proporcionen un coneixement 
susceptible de ser transferit a les empreses 
del sector, i també la possibilitat de ge-
nerar sinergies amb les iniciatives desen-

volupades per l’INCAVI, en benefi ci del 
desenvolupament econòmic i social dels 
territoris.

Així, l’INCAVI, en la seva tasca de difu-
sió i promoció dels vins de qualitat ela-
borats a Catalunya, impulsa tot un seguit 
d’actuacions que s’han vist recentment 
afavorides per l’esmentat conveni de 
col•laboració subscrit amb Catalunya-
Caixa, amb vigència fi ns a l’any 2013, el 
qual que, a banda del patrocini de la 31a 
Mostra de Vins i Caves de Catalunya, in-
clou altres accions com ara la participació 
de l’entitat fi nancera en els projectes  de 
desenvolupament de l’enoturisme a Ca-
talunya, que impulsa l’INCAVI. A més, 
ambdues entitats defi niran conjuntament 
un pla o mètode de transferència de tec-
nologia i coneixement en el sector viti-
vinícola, i les actuacions de Catalunya 
Caixa en R+D+I del sector vitivinícola 
es transferiran en benefi ci de la totalitat 
de Denominacions d’Origen catalanes. 
Finalment, l’INCAVI i CaixaCatalunya 
posaran a disposició d’empreses, cellers i 
cooperatives exportadores del sector me-
sures per acompanyar-los en la seva sor-
tida a mercats externs. En aquest sentit, 
CatalunyaCaixa posarà a disposició del 
sector un servei d’assessorament i anàlisi 
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i, conjuntament amb l’INCAVI, estudiarà 
la viabilitat i necessitat de dotar el sector 
d’una o diverses línies de fi nançament de 
vendes a clients internacionals.

Atesa la importància del sector vitiviní-
cola català en el si de l’economia cata-
lana, aquesta col•laboració i coordinació 
d’àmbit públic i el privat han de permetre 
dur a terme les accions necessàries per ga-
rantir el futur d’aquest sector, molt arrelat 
al territori, que actualment factura més de 
1.100 milions d’euros anuals i que aposta 
per la recerca, la innovació i la internacio-
nalització com a motors de creixement.

L’Institut Català de la Vinya i el Vi és 
l’organisme autònom del Departament 
que té com a objectiu exercir les com-
petències en matèria de vinya i vi que li 
corresponen a la Generalitat, com són el 
foment de la qualitat dels vins catalans, 
l’impuls de la promoció dels vins empa-
rats per DO, la tutela dels Consells Regu-
ladors de les DO catalanes, la formació en 
matèria vitivinícola i el desenvolupament 
de la recerca i la innovació en el sector 
vitivinícola, i també la transferència de 
tecnologia.

Catalunya, país de bons vins i caves

Les dotze Denominacions d’Origen viti-
vinícoles existents a Catalunya (Alella, 
Catalunya, Cava, Conca de Barberà, Cos-
ters del Segre, Empordà, Montsant, Pe-
nedès, Pla del Bages, Priorat, Tarragona i 
Terra Alta) avalen la qualitat i la diversitat 
de la nostra producció, valors pels quals 
el Govern català vol apostar i impulsar, 
per promoure i posicionar el sector vitivi-
nícola de Catalunya arreu del món. 

La Denominació d’Origen garanteix 
l’origen geogràfi c i també la qualitat d’un 
vi, i que està elaborat a partir d’unes de-
terminades varietats i amb pràctiques 
vitícoles, enològiques i d’envelliment 
establertes prèviament; per poder quali-
fi car-se amb el nom de la Denominació 
d’Origen, ha passat per estrictes controls 
analítics i de degustació per part d’experts 
que en garanteixen la qualitat.

Les DO vitivinícoles catalanes depe-
nen de l’Institut Català de la Vinya i el 
Vi (INCAVI), adscrit al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural de la Gene-
ralitat de Catalunya, el qual té entre els 



D
os

si
er

 d
e 

P
re

m
sa

.D
A

A
M

5

seus objectius la difusió i promoció de la 
cultura del vi, del coneixement dels vins 
de qualitat elaborats a Catalunya, de les 
diferents Denominacions d’Origen cata-
lanes, i del consum intel•ligent del nostre 
vi. Es tracta, també, de facilitar la positu-
ra davant del consumidor d’arreu del món 
dels productes vitivinícoles catalans. La 
seva activitat se centra en la recerca i el 
desenvolupament d’aspectes relatius a la 
producció  i en la millora de la qualitat i 
de les tècniques analítiques aplicables al 
sector i als productes vitivinícoles, a més 
de desenvolupar activitats de formació 
continuada, especialització i reciclatge 
de tècnics i professionals en matèria viní-
cola i enològica, tant en els aspectes tèc-
nics com de gestió i màrqueting. Com a 
Centre Públic d’Investigació al servei de 
l’activitat productiva vitícola i enològica 
nacional, també duu a terme activitats so-
bre recerca, desenvolupament i innovació.

Així, l’INCAVI, en el seu vessant de pro-
jecció del sector vitivinícola català, a més 
de la Mostra de Vins i Caves de Catalun-
ya, i d’impulsar la participació en certà-
mens diversos, fi res, etc., va presentar, 
a fi nals de 2010, a Madrid, els vins de 
Catalunya sota l’acció promocional “Els 
paisatges del vi de Catalunya”, en què 

van participar totes les DO catalanes amb 
més d’una vintena de vins, com a prime-
ra acció de tot un seguit d’esdeveniments 
destinats a promoure el consum dels vins 
catalans, amb DO, a la capital de l’Estat. 

A més, entre altres iniciatives, l’INCAVI, 
dins de la campanya promocional “Ca-
talunya, país de vins”, iniciada el passat 
2002, va endegar la producció de dotze 
DVD promocionals, un per cada Denomi-
nació d’Origen del vi elaborat a Catalun-
ya, que mostren les característiques de les 
12 regions vitivinícoles de Catalunya: les 
varietats, la producció, la cultura, i la tas-
ca que viticultors, enòlegs i elaboradors 
estan duent a terme. 

Val a dir que des de la creació de 
l’INCAVI s’ha incrementat la superfície 
de vinya susceptible de ser inclosa dins 
d’una Denominació d’Origen i, de fet, 
gairebé la totalitat de la producció viti-
vinícola de Catalunya està emparada per 
una DO, amb el valor afegit que això re-
presenta quant a garantia de traçabilitat i 
de compliment de les normatives de qua-
litat. Aquesta aposta del sector és el que fa 
dels productes vitivinícoles catalans uns 
productes singularitzats davant dels mer-
cats interiors i exteriors.
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    Cellers participants

 DO                                    EMPRESA

1 ALELLA   JOAQUIM BATLLE
2 ALELLA   ROURA
3 ALELLA   PARXET – MARQUÉS DE ALELLA
4 CATALUNYA   PEDRO MASANA
5 CATALUNYA   SYNERA
6 CAVA    CAVA VARIAS
7 CAVA    BODEGAS DON MONTFER, S.L
8 CAVA    CAPITÀ VIDAL
9 CAVA    GRUP CASTELO DE PEDREGOSA
10 CAVA    CELLERS CASTELL D'OR
11 CAVA    CELLERS CASTELL D'OR
12 CAVA    NADAL
13 CAVA    CELLERS CAROL VALLÈS
14 CAVA    VILARNAU
15 CAVA    GRAMONA
16 CAVA    SEGURA VIUDAS
17 CAVA    MONT-FERRANT
18 CAVA    ADDAIA VITICULTURA ECOLÒGICA
19 CAVA    TORELLÓ
20 CAVA    MAS TINELL
21 CAVA    CODORNIU
22 CONCA    CELLER CARLES ANDREU
23 CONCA    GATZARA
24 CONCA    RENDE MASDEU
25 CONCA    VINS I CAVES PORTELL
26 COSTERS   BODEGAS COSTERS DEL SIÓ
27 COSTERS   CLOS PONS
28 COSTERS   MAS BLANCH I JOVÉ
29 EMPORDÀ   CASTELL PERALADA
30 EMPORDÀ   PESCADOR-CRESTA
31 MONTSANT   CELLER EL MASROIG
32 MONTSANT/PRIORAT  CELLERS UNIÓ
33 MONTSANT   VINYES DOMENECH
34 PENEDÈS   SANCTO-BYO DINAMIC
35 PENEDÈS   ALBET I NOYA
36 PENEDÈS   COVIDES VINYES-CELLERS
37 PENEDÈS   JEAN LEON
38 PENEDÈS   MAS RODÓ
39 PENEDÈS   JUST PRESENTS
40 PENEDÈS   TORRES
41 PENEDÈS   AVGVSTVS - FORVM
42 PENEDÈS   CAVES ANGEL GUSTÀ - CAVES GOMÀ
43 PENEDÈS   MASET DEL LLEÓ
44 PLA DE BAGES   COLLBAIX  CELLER EL MOLÍ
45 PLA DE BAGES   CELLER SOLERGIBERT

46 PLA DE BAGES   ABADAL
47 PRIORAT   CLOS MOGADOR - MANYETES
48 PRIORAT   MARCO ABELLA
49 PRIORAT   MORLANDA
50 TARRAGONA   VERMUTS MIRÓ
51 TARRAGONA   ADERNATS-VINÍCOLA DE NULLES
52 TARRAGONA   VINS PADRÓ-BRÀFIM

53 TERRA ALTA   AGRÍCOLA SANT JOSEP

54 TERRA ALTA   GANDESA DE VINS

55 TERRA ALTA   CELLER BATEA


