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1- CANVI CLIMÀTIC 
Efectes molt evidents en la vitivinicultura. 
Mesures prioritàries a prendre per compensar-ho, tot mantenint i millorant la 

qualitat dels nostres vins.

2- ECONOMIA CIRCULAR i SOSTENIBILITAT en el sector vitivinícola català. 
Aspectes relacionats amb la seva implantació que cal prioritzar.

3- LÍNIES DE RECERCA en viticultura i/o enologia, i TRANSFERÈNCIA al sector. 
Línies de recerca prioritàries.
Propostes d’accions per tal d'aconseguir una transferència real al 

sector productiu dels resultats de la recerca.

4- ESTRUCTURA d’organització de RECERCA+DESENVOLUPAMENT+TRANSFERÈNCIA. 
Estructura actual del sector vitivinícola catalá i comparativa amb altres països.
Propostes de canvis per donar un nou impuls al vi català i més prestigi internacional.

EIXOS DE DEBAT del Grup III
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REUNIÓ 29 novembre 2019
• Presentació dels membres del Grup III (total 28)
• Propostes dels Eixos de Debat i de Desenvolupament i Calendari

DEBAT DIGITAL (e-mail i compartir documentació), des. 2019 – gen. 2020
• Eixos CANVI CLIMÀTIC i LÍNIES de RECERCA: 

punts-preguntes, aportacions, opinions i respostes, documentació addicional.

REUNIÓ 31 gener 2020
• Eix CANVI CLIMÀTIC: síntesi d’aportacions, efectes evidents del CC, debat i propostes

d’actuacions.
• Eix LÍNIES de RECERCA: síntesi d’aportacions, problema de manca de transferència, 

debat i propostes d’actuacions.
• Planificació de futur treball dels altres eixos, i de Jornada pública l’abril.
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CANVI CLIMÀTICEix 1

Síntesi d’aportacions i propostes del Grup III
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CONSTATAT	el	Canvi	Climàtic :

• a	nivell	mundial	(Climate	Change:	how	do	we	know	?)
• a	la	Mediterrània	(MedECC	booklet_risks	associated	to	climate	and	

environmental	changes	in	the	Mediterranean	region,	2016)

• a	Catalunya	(3r	Informe	sobre	el	Canvi	Climàtic	a	Catalunya,	2016).	

Documentació	sobre	Canvi	Climàtic	- vitivinicultura,	adaptació	i	mesures:

• Projecte	VIN	&	ADAPT	II de	la	Fundació	Empresa	i	Clima

• l'informe	A1	sobre	els	impactes	i	l'adaptació,	2018

• Guia	Vin&Adapt	2017,	només	per	a	Catalunya.

• Projecte	INRA	"Laccave"	Vins	adaptés	au	demain	France	2019
• Bona	font	d'informació	de	dades	i	accions	proposades:	Projecte	MEDACC	

(Adaptant	la	Mediterrània	al	canvi	climàtic,	2013-2018).

CANVI CLIMÀTIC

https://climate.nasa.gov/evidence/
https://www.medecc.org/medecc-booklet-isk-associated-to-climate-and-environmental-changes-in-the-mediterranean-region/
http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/tercer-informe-sobre-canvi-climatic-catalunya/TERCER_INFORME_CANVI_CLIMATIC_web.pdf
http://www.empresaclima.org/proyecto/vin-adapt-ii/
http://www.empresaclima.org/assets/uploads/2018/08/Informe-A1-sobre-impactos-del-cambio-clim%C3%A1tico-VIN-ADAPT-II.pdf
https://drive.google.com/file/d/1749-W0ifyMasiLQ9Arbo3zl_VoGLVr0L/view%3Fusp=sharing
https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/laccave-infographies-du-projet-1_0.pdf
http://medacc-life.eu/ca
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EFECTES	sobre	la	VITICULTURA

• Molt	evidents:	clarament	des	de	finals	dels	1990 i	molt	des	del	2010.

• Increment	de	TEMPERATURA:	tendència	augment	0.7-1.2ºC	en	10	anys.

A	més,	puntes de	cops de	calor,	40ºC.

• Increment	de	SEQUERA,	entesa	com	el	balanç	entre	la	precipitació	

(tendència	mitjana	neutra)	i	l’evapotranspiració:	reducció	de	l’aigua	

disponible	per	la	planta	deguda	especialment	a	una	major	evapotranspiració.	

Tendència	negativa	35-50%	en	10	anys.

CANVI CLIMÀTIC
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CONSEQÜÈNCIES	NEGATIVES
Baixada	de	rendiment
Escurçament	del	cicle	vegetatiu
Cremat	de	fulles	pels	cops	de	calor,	pansit	de	raïms,	sobretot	els	de	sòl	de	tarda.

PARÀSITS
Corc	del	raïm i	míldiu:	fins	ara	no	presenten	tendències	clares	d’augment,	
dificultat	de	modelitzar.
Malaltia	de	Pierce (Xylella fastidiosa),	possible	futur	desenvolupament.
Possibles noves malalties per	augment	Temperatura:	espècies	exòtiques,	
invasores.

CONSEQÜÈNCIES	sobre	la	VITICULTURA

CANVI CLIMÀTIC
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EFECTES	NEGATIUS	del	CC	SOBRE	L'ELABORACIÓ	dels	VINS

Clara	tendència	a	l'augment	del	grau	alcohòlic	darrers	20	anys,	sobretot	negres	

(ull-de-llebre	1.5%),	però	també	a	blancs	(macabeu	0.7%)

Desfasament entremaduració	sacarimètrica	avançada	(sucres:	etanol) i	

fenòlica	retardada	(color,	aromes)

Acideses	mes	baixes,	no	sempre	lligat	a	augment	pH	(manca	coneixement	de	

modificacions	del	conjunt	d’àcids)

CANVI CLIMÀTIC
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EFECTES	POSITIUS	del	CC	en	vitivinicultura

Disminució	de	les	gelades de	primavera

Augment	de	superfície	disponible	pel	desplaçament	cap	al	nord	del	conreu

Més	fàcil	arribar	al	grau	alcohòlic requerit

Menys	problema	d'excés	d'acidesa

Les	varietats	autòctones	resisteixen	millor:	ull	de	llebre,	garnatxes,	xarel·lo

CANVI CLIMÀTIC
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AIGUA
Calen	més	dades	meteorològiques	i	edàfiques	per	conèixer	l’estat	hídric de	les	
plantes:	crear	base	de	dades	“Vitiestadística”.
Increment	de	la	superfície	de	vinya	amb	reg	de	suport,	però	optimitzant	el	consum	
d’aigua,	ex.	reg	gota	a	gota.

CANVIS	GEOGRÀFICS
Desplaçament de	plantacions	de	vinya	cap	a	zones	de	muntanya,	o	més	al	Nord,	
amb	millors	condicions	climàtiques.
Orientació de	la	plantació	evitant	l’impacte	de	sol	de	tarda	en	raïm.

SÒL	I	COBERTA
Pràctica	de	l’agricultura	de	conservació	(gestió	sostenible	del	binomi	sòl/planta),	
amb	millora	de	la	biodiversitat del	sòl	i	gestió	de	la	vegetació.	
Afavorir	coberta que	en	manté	la	humitat,	particularitzant	cada	lloc.

PROPOSTES	DE	MESURES	en	VITICULTURA		-1
CANVI CLIMÀTIC
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MATERIAL	VEGETAL
Plantació	de	varietats	més	adaptades a	climes	mediterranis.
Varietats	autòctones i selecció	clonal per	tal	de	plantar	els	més	resistents	i	
qualitatius	en	les	noves	circumstàncies,	i	reduint	tractaments.	

PRÀCTIQUES	VITÍCOLES
Porta-empelts	resistents a	sequera	i	salinitat.
Valoració	del	sistema	radicular,	per	adaptar-se	a	les	condicions	adverses	de	
sequera.
Menys	densitat de	plantació.
Estudis	sobre	podes	d’estiu:	podamés	tardana.
Adaptar	la	vegetació	de	la	vinya	per	buscar	una	maduració	paral·lela	de	la	
polpa	i	la	pellofa.
Millorar	el	coneixement	i	control	dels	cicles	vegetatius.

CANVI CLIMÀTIC
PROPOSTES	DE	MESURES	en	VITICULTURA		-2
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PROPOSTA	de	MESURES	EN	L'ELABORACIÓ	dels	VINS

Per	a	compensar	l’augment	grau	etanol:

Desalcoholització per	mètodes	físics.

Enzims:	glucosa-oxidasa	(GOX)	+	catalasa	(CAT)	en	most	per	reduir	sucres.

No-Saccharomyces en	inoculació	seqüencial	amb	S.	cerevisiae per	tal	de	
reduir	alcohol,	incrementar	acidesa.

Obtenir Saccharomyces amb	menys	rendiment	etanol/sucres

Estudis	sobre	modificacions	del	pH	i	acidesa

CANVI CLIMÀTIC
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PROPOSTA de MESURES TRANSVERSALS o de Gestió

Bones	pràctiques	d’adaptació	al	canvi	climàtic	en	vinya	(segons	localització,	
sòls,	orientació,	etc)	per	minimitzar	els	efectes.	Elaboració	d’unmanual	per	als	
viticultors per	la	implementació	a	les	seves	explotacions.	

Millorar	els	coneixements	del	reg i	ús	sostenible	de	l’aigua	als	viticultors.	

Potenciar	sistemes	que	ajudin	a	optimitzar	el	consum	d’aigua	a	viticultura	i	
reaprofitament	de	les	aigües	regenerades	del	celler.

Fer un seguiment més acurat dels paràsits.

Facilitar	la	recuperació	de	varietats	tradicionals autoritzant	la	seva	
comercialització	durant	període	d'experimentació	(Certificats:	planta	sana	de	
vivers,	plans	de	reconversió;	i	Registres	de	noves	varietats	al	potencial	vitícola	
català).	(Tema	lligat	al	Grup	I)

CANVI CLIMÀTIC



14

PROPOSTA	d'ASPECTES	DE	R+D+T	a	POTENCIAR	amb	AJUTS

Subvencionar	recerca	i	obtenció	de	material	vegetal especialment	productiu	en	
condicions	de	baixa	disponibilitat	hídrica	(peus,	varietats,	clons)	i	resistents	a	les	
malalties.

Potenciar	recerca	en	varietats	més	resistents	al	cop	de	calor,	i	a	sequera.

Ajuts	a	les explotacions	petites-mitjanes per	a	l’ús	d’imatges	(drons,	satèl·lits,	
etc),	tecnologia	SIG	i	teledetecció	per	millorar	les	estratègies	de	reg.

Potenciar	transferència via	ajuts	per	a	l’assessorament a	través	
Desenvolupament	Rural,	ajuts	Sanitat	Vegetal,	ajuts	de	l’administració	general	de	
l’Estat	i	de	la	Generalitat.

Finançament	de	la	recerca	en	temàtiques	de	viticultura:	l’obtenció	de	conclusions	
necessita	períodes	d’assaig	mitjà	o	llarg,	superiors	a	3	anys actuals	dels	ajuts	
a	la	recerca	(resultats	no	concloents	en	3	anys).

CANVI CLIMÀTIC
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ALTRES	MESURES	TRANSVERSALS	o	de	Gestió

també	en	altres	temes	a	banda	de Canvi Climàtic

Disposar	d'informació	tècnica de	base	sòlida	i assessorament	d’experts	per	
als	productors:	mantenir	un	enllaç	entre	centres	d’investigació,	centres	de	
formació	i	tècnics	que	assessoren	el	viticultor	(ADV,	empreses	d’assessorament).	
Reforçar	ADVs.	Recuperar	la	fórmula	“extensió	agrària”.

Coordinar els	treballs	i	estudis	a	fer	i	per	altra	banda	mantenir	un	contacte	
permanent	amb	el	sector productor	i	elaborador.

Potenciar	sinèrgies entre	institucions:	possible connexió d’aquest Grup III	per	
amb Plataforma	Tecnológica	del	Vino	i	altres de	fora Catalunya.

CANVI CLIMÀTIC
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LÍNIES DE RECERCAEix 3

Síntesi d’aportacions i propostes del Grup III
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Fet	repàs de	recerca	recent	en	vitivinicultura,	articles	científics	2019:

Alguns	milers	al	món:	dels	100	més	rellevants,	Espanya	16	(1r	lloc);

temes	molt	diversos,	però	destaquen	els	de	vinya	i	raïm.

Fent	cerca	d’articles	només	Espanya:	131,	Catalunya	27;

també	temes	molt	diversos,	destaquen	els	temes	de	vinya.

CONSTATACIÓ

De	recerca	n’hi	ha	molta	feta	o	fent-se.

REFLEXIÓ	general	MAJORITÀRIA	:		

Cal	fer molta més transferència real	de	la	recerca	al	sector	productiu.

Problema	sistema	d’avaluació de	recerca	(ANECA),	que	prima	recerca	per	a	
publicacions sobre	transferència.

LÍNIES DE RECERCA
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REFLEXIONS	GENERALS	DE	LA	R+D+T	en	VITIVINICULTURA	a	CATALUNYA

Cal	fer	molta	més	transferència	real	de	la	recerca	al	sector	productiu	:

Definir quins són els reptes	presents i	futurs del	sector i	sobre	això veure quines
actuacions en	l’àmbit de	la	RDI	són rellevants per	poder	donar	resposta a	aquests
reptes.	

Manca	visibilitat de	la	Recerca:	saber	quins projectes de	recerca	i	innovació estan
vius o	recent acabats.	

Facilitar	l’assessorament proper. Cal	que	els viticultors tinguin un	assessorament
tècnic seriós i de	qualitat.

Afavorir col·laboració entre	cellers,	sobretot els petits,	a	través de	les	DOs.

LÍNIES DE RECERCA
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FINANÇAMENT	DE	LA	R+D+T,	DIFICULTATS
Recursos destinats	a	innovació	al	estat	espanyol	són	molt	pocs	(1,2	%	PIB).	
Tràmits	administratius que	dificulten	l’execució	dels	projectes.	Retards	en	
convocatòries o	eliminació	de	determinats	ajuts.	
Les	convocatòries actuals	de	recerca	no	s’ajusten en		alguns	temes	ni	en	temps	ni	
en	recursos.	Ex.	plantacions	comparatives	amb	repeticions	de	diferents	varietats	
seleccionades	per	adaptació	a	canvi	climàtic	en	diferents	climes	(tal	i	com	fan	a	
França)	es	necessiten		molts	recursos	i	més	de	4	anys	per	a	poder	tenir	resultats.

FORMES	DE	COL.LABORACIÓ	en	RECERCA
La	fórmula	millor és col·laboració pública	/	privada,	basada	en	la	confiança
mútua,	és a	dir fent-se	a	partir	d’objectius concrets amb llibertat d’acció.	
Calen	més	mecanismes	per	tal	de	ajudar	financerament	a	les	empreses	que	
contractin	estudiants	per	a	fer	projectes	d’innovació	entre	universitats/centres	de	
recerca	i	empreses.
Cal	més coordinació entre	institucions o	centres	que	fan	recerca.

LÍNIES DE RECERCA
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TEMES	R+D+T	PRIORITARIS

Pla	estratègic de	la	OIV pel període 2020	– 2024:	a	nivell mundial	les	principals
preocupacions són el	canvi climàtic i	la	sostenibilitat.

Estudi	de	la	viabilitat	en l’aplicació	de	mesures	d’adaptació	i	mitigació	en	la	
vinya	al	canvi	climàtic (varietats,	clons,	porta	empelts	resistents,	sistemes	
conducció,	biodiversitat	en	sols,		imatges	satèl·lit,		reg,	IOT	en	camp,	algoritmes	
predictius	…).

Economia	circular.	Reducció	de	petjada	hídrica	i	petjada	de	CO2.	
Reutilització	i	valorització	de	residus.

LÍNIES DE RECERCA
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TEMES	R+D+T	PRIORITARIS

Millora i	selecció de	material	vegetal:	clons,	varietals,	respecte	resistència
sequera i	malalties emergents.

Aprofundir	el	coneixement	de	les	malalties	de	la	fusta	i	dels	fongs	del	sòl,
així	com	trobar	alternatives	al	coure	en	la	lluita	contra	el	míldiu	en	
agricultura	ecològica:	biocontrol o	l’obtenció	de	varietats	resistents.

Millora de	la	fertilitat del	sòl,	fertilització de	cultius.	

Optimització	de	tractaments	fitosanitaris	i	enològics.	Productes	alternatius	
al	coure i	sofre,	millora	de	maquinaria,	robòtica,	maquinaria	autònoma,	IOT,	
imatges	satèl·lit,	algoritmes	predictius).

Desenvolupar híbrids per	obtenir resistències a	les	malures i	als insectes.

LÍNIES DE RECERCA
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TEMES	R+D+T	PRIORITARIS

Alternativa	al	SO2 en	elaboració	de	vins. Bioprotecció,	productes	
alternatius,	pràctiques	enològiques.

Desenvolupar el	trinomi Cultura (Història,	Art,	Musica,	Museus...),	Paisatge i	
Enoturisme:	obtenir espais que	siguin patrimoni de	la	humanitat cultural	i	de	
paisatge vinícola. Reforçar recerca	sobre	història de	la	vinya i	el	vi a	
Catalunya,	hi	ha	molt poc de	les	èpoques medieval	i	moderna.	

Vi	i	salut,	efectes	beneficiosos	del	consum	moderat.	Es	publica	poc	o	no	es	
coneix.	Falta	posar-ho		en	valor.	

Tenir	més	informació	sobre	el	perfil	de	consumidor	de	vins a	Catalunya,	
amb	segmentació	per	tipus,	productes,	hàbits		i	freqüència	de	consum.

Coproductes	de	vinya per	a	alimentació animal:	seria	beneficiós per	a	
viticultors,	ramaderia intensiva	i	animals de	companyia.

LÍNIES DE RECERCA
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ALTRES	TEMES		R+D+T	QUE	SE'N	FA	POC,	i	ALTRES	AMB	FUTUR

Estudis del	microbioma del	sòl i	relació amb emissions de	gasos d’efecte
hivernacle al	camp	i	efectes en	vinificació.

Millora	i/o	selecció	de	material	vegetal (clons,	varietats,	peus)	respecte	de	la	
resistència	a	la	sequera.	

Malalties	de	fusta.	Conéixer l’afectació	real.	Arribar	a	un	consens	sobre	
metodologia	de	detecció	i	mesura.	Productes	eficaços	alternatius	al	arsenit	sòdic	
(prohibit	des	del	2000).

Aprofitar	el	coneixement	en	altres plantes: la	vinya està en	el	mateix entorn i	
per	tant sota	els mateixos estressos.	Ex:	les	malalties de	fusta.

Robòtica,	a	vinya	i	a	celler.

Digitalització per	tal	d’optimitzar	l’ús	de	recursos:	entorn	4.0,	big data,	
algoritmes	predictius,	monitorització	en	temps	real,	blockchain,	...).

LÍNIES DE RECERCA


