
La jornada sobre el futur del vi del Penedès obre el debat dels efectes del canvi climàtic 

sobre el sector  

 

El dijous 14 de juny, es va celebrar a l’Enològica de Vilafranca del Penedès, una jornada en format de 

taula rodona on es plantejaven els reptes que presentarà la vitivinicultura a finals del segle XXI. 

La jornada a càrrec de l’IRTA i d’altres col·laboradors, titulada “Quina serà la producció i com serà el vi 

del Penedès a finals de segle? Un problema global, d’efectes locals i solucions individuals”, va comptar 

amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedes i amb una trentena de participants. 

Tots ells, conjuntament amb les intervencions de 7 experts en canvi climàtic, economia, viticultura i 

enologia, van debatre activament sobre el canvi climàtic i els problemes que aquest generarà al sector 

de la viticultura. En foren ponents: Sr. Marc Prohom Duran, Servei Meteorològic de Catalunya, Sr. 

Robert Savé Monserrat, IRTA, Sr. Sergi de Lamo Castellví, VITEC, Sra. Cristina Escobar González, 

CREDA, Sr.Xoán Elorduy Vidal, INCAVI, Sr. Francesc Reguant Fosas, la qual fou moderada per la Sra. 

Felicidad de Herralde Traveria. 

Tot i que no es va resoldre la qüestió inicial de quina serà la producció i com serà el vi del Penedès al 

final de segle, sí que es va arribar a certes conclusions que parlaven de la necessitat d’establir un 

treball multidisciplinari i de manera conjunta per tal de mantenir viu el sector. Els experts van donar 

gran importància al fet d’establir unes estratègies globals que s’apliquin, tant en l’àmbit local com 

individual, per adaptar-se no només al canvi climàtic sinó també a la mitigació. 

Finalment la trobada va concloure amb una crida per a fer esforços en l’àmbit del consumidor i 

màrqueting per millorar la difusió i fer marca d’aquesta lluita contra el canvi climàtic 

Tanmateix de les aportacions dels experts es pot veure: 

* Que el clima al Penedès, ja és diferent, més sec i càlid del que hi havia en el període 1950-1980, i 

aquest encara ho serà més fins a finals de segle. 

Així es pot dir, que el canvi climàtic d’origen antròpic és una realitat palpable al Penedès i ho serà per 

molt temps. Les projeccions climàtiques indiquen que a finals de segle XXI la temperatura mitjana 

anual serà fins a 3 ºC per damunt de la mitjana actual i la precipitació anual es reduirà fins a un 20% 

en el mateix horitzó. 

 



 

 

 * Que la viticultura es veu i veurà afectada en aspectes relacionats a la quantitat i la qualitat de la 

producció, tant pel que passi directament en el Penedès, com pel que es demani en el mercat, global, 

regulat. 

Així, hi haurà una producció potencialment més variable associada a les sequeres i la seva recurrència 

junt amb clars desequilibris en la maduració alcohòlica i fenòlica. 

 

 

Les opcions per adaptar-se a aquesta realitat passen per plantejar l’agronomia amb una mirada oberta 

i amb una perspectiva, on la ciència, la tècnica i el sentit comú, trenquin tradicions i prejudicis per 

encarar la realitat (http://sostenible.cat/reportatge/agricultura-catalana-el-repte-dadaptar-se-al-canvi-climatic; 

https://www.youtube.com/watch?v=LbREN_be1U8; https://www.youtube.com/watch?v=c3HWF4FrpSg&t=5s). 

 

*És i serà clau, valorar conjuntament sempre vinya/raïm/bodega/vi, ja que les condicions en el camp, 

les naturals i les generades amb l’agronomia, faran que les pràctiques enològiques altre cop, hagin de  

plantejar-se en la realitat, no en el que es feia, basant-se en la informació objectiva de la ciència i 

l’aplicació sostenible de la tècnica. 

Cal entendre, que en el futur la idea vi/salut es mantindrà d’una manera objectiva, la qual cosa 

representarà un esforç de recerca per destacar el que és bo i reduir allò que és menys adequat del vi, 

d’acord amb el que la societat reclamarà. 

 

http://sostenible.cat/reportatge/agricultura-catalana-el-repte-dadaptar-se-al-canvi-climatic
https://www.youtube.com/watch?v=LbREN_be1U8
https://www.youtube.com/watch?v=c3HWF4FrpSg&t=5s


 

 

A més, tant en la vinya com en el vi, la tipicitat serà un valor afegit important, que lligarà amb el 

concepte de terroir, que és l’ecosistema on es fa un tipus de raïm i vi. 

* La normativa haurà d’adaptar-se a les necessitats reals i canviants del sector, la qual cosa requerirà 

processos administratius ràpids, basats en una vinculació real dels sectors privats i el públic.  

Els conceptes associats a producte i la seva valoració, DO, origen, elaboració.........es veuran afectats 

per la necessitat d’emprar nous materials (de nova generació i/o antic), noves àrees geogràfiques, 

tecnologies innovadores.....que poden donar lloc al manteniment dels vins o d’altres de nous, en una 

realitat en la qual s’ha de tenir en compte d’una manera inequívoca al consumidor, entès com molt 

més que el mercat (https://www.foodism.co.uk/features/future-of-wine/;https://www.meininger.de/en/wine-business-

international/future-of-wine-industry; http://www.colangelopr.com/2017/09/millennials-shaping-future-wine-

industry/;https://geneticliteracyproject.org/2017/01/30/are-we-ready-for-genetically-modified-

wine/;https://www.movingwines.es/el-futuro-del-vino-en-2050/). 

 

* El canvi climàtic en el sector del vi del Penedès, tot i ésser un problema, pot i ha de considerar-se 

com una palanca de millora, de canvi, on l’eficiència en l’ús dels recursos, la sostenibilitat ambiental, la 

conservació activa del patrimoni cultural, paisatgístic, social siguin signes d’identitat, marca d’un 

producte amb alt valor afegit d’acord amb la seva tipicitat. 

Cal com ha passat al llarg de la història i s’ha fet amb altres productes alimentaris o no, estudiar el 

problema, tractar de visualitzar el futur i desenvolupar un producte que s’adapti al mateix essent 

altament útil en la nova realitat, és la via de solució i en molts casos, la solució.. 

La fil·loxera és un exemple, però reconversions industrials com la d’AT&T en el món de les 

comunicacions, poden mostrar vies d’adaptació i per tant de solució pel sector. 

 

https://www.foodism.co.uk/features/future-of-wine/;https:/www.meininger.de/en/wine-business-international/future-of-wine-industry
https://www.foodism.co.uk/features/future-of-wine/;https:/www.meininger.de/en/wine-business-international/future-of-wine-industry
http://www.colangelopr.com/2017/09/millennials-shaping-future-wine-industry/;https:/geneticliteracyproject.org/2017/01/30/are-we-ready-for-genetically-modified-wine/;https:/www.movingwines.es/el-futuro-del-vino-en-2050/
http://www.colangelopr.com/2017/09/millennials-shaping-future-wine-industry/;https:/geneticliteracyproject.org/2017/01/30/are-we-ready-for-genetically-modified-wine/;https:/www.movingwines.es/el-futuro-del-vino-en-2050/
http://www.colangelopr.com/2017/09/millennials-shaping-future-wine-industry/;https:/geneticliteracyproject.org/2017/01/30/are-we-ready-for-genetically-modified-wine/;https:/www.movingwines.es/el-futuro-del-vino-en-2050/


* El consumidor, els seus hàbits i procedència, la seva sensibilitat respecte del producte i la seva 

elaboració, els efectes saludables i els legals en el consum, associats a les condicions ambientals que 

poden donar lloc a una menor i/o irregular producció i/o diferent tipologia de vins, obre un nou món 

per validar la producció Penedès. 

 

 

 

* La quantitat i qualitat d’informació científica i tècnica generada per totes les Institucions catalanes 

d’R+D+T+i soles i amb col·laboració amb socis forans, públics i/o privats a escala global, així com la 

generada a escala regional i pels diversos sectors productius, fa que tinguem eines objectives més que 

suficients per encarar aquest repte, que agafa preferència i prioritat en els temes de L’AIGUA, LA 

SEQUERA i ELS CANVIS METABÒLICS (fenologia, maduració....). 

* És important seguir estudiant el fenomen, les seves repercussions i estratègies d’adaptació i 

mitigació, en paral·lel amb l’educació i la formació. 

* És absolutament necessari lligar el sector agroalimentari amb els de la salut, l’energia i la 

governança. 

* Cal aprofitar el canvi climàtic com a palanca de canvi per afavorir i potenciar decididament, 

estructures científiques i tècniques transversals i en temes concrets, mixtes quant a la relació sector 

privat i sector públic. 

Per això suggerim seguir les paraules clau, del final de la taula rodona, exposades per tots i cadascun 

dels ponents, ja que tot i mostrar unes idees transversals, mostren també les diferències inherents a la 

nostra societat. Aquestes són: 

* S’ha de generar coneixement amb estratègia multisectorial (pagesos, bodeguers, transportistes, 

comerciants, sector auxiliar, consumidor) i multi espacial, ja que el mercat és global. 

* El vi i el cava del Penedès han de tenir interioritzat com concepte de marca, la lluita contra el canvi 

climàtic i la innovació mirant més enllà del sector. 

* S’ha de desenvolupar una estratègia d’adaptació al canvi climàtic d’acord amb la innovació racional, 

no a partir de modes, ni imatges publicitàries. 

* Cal potenciar i incrementar la conscienciació, a tothom i tots els nivells, junt amb el debat respecte 

del canvi climàtic. És clau ja que afecta a tota la cadena de valor de la vinya i el vi, des del camp al 

consumidor. 

* És clau potenciar l’Educació respecte d’aquesta nova situació i trencar esquemes preexistents per 

plantejar els nous, operatius ara i en el futur. 



 

 

 

* És clau ésser positivament i agosaradament ambiciosos, ens juguem el present, però sobretot 

quelcom que no és nostre, el futur. 

* Fer valdre les realitats, ja que així, la interpretació dels efectes, la seva valoració i la gènesi de 

solucions, pot ésser racionalment viable. 

 

Com resum i seguint a l’IPCC (2013), ha finalitzat el temps de tan sols pensar, per assumir que és i 

serà el temps d’aprofitar el que s’ha obtingut, per seguir pensant i fent, sempre amb sentit comú. 

 

 

 

 

Vilafranca del Penedès, 14 de juny del 2018 

 

 


