
5è Seminari
d'Història
del Penedès

EL VENDRELL
25 i 26 d'octubre de 2013

Sala Polivalent de l'Escola Municipal
de Música Pau Casals

Passatge del Tívoli núm. 3-7

ORGANITZA

AMB LA COL·LABORACIÓ

Activitats complementàries

Diumenge, 27 d’octubre de 201 3
1 0:00h – 11 :45h: Visita al jaciment de la Font de la

Canya. Lloc de trobada: Davant de l’Ajuntament

d’Avinyonet del Penedès. Plaça de la Vila núm. 1 .

1 2:00-1 4:00h: Visita al cel ler d’Artcava d’Avinyonet

del Penedès.

Informacions d'Interès
Inscripció i Matrícula

Podeu realitzar la inscripció enviant un correu

electrònic a historia@iepenedesencs.org abans del

1 5 d'octubre de 201 3. Ha de constar el nom i

cognoms, telèfon, correu electrònic i si us quedareu

a dinar o no.

Les persones que no estiguin associades a l 'Institut

d'Estudis Penedesencs hauran de fer un pagament

de 20€. El pagament es realitzarà en metàl· l ic amb

la recepció del material .

Dinar

Les persones interesades en quedar-se al dinar han

de confirmar abans del dia 1 5 d'octubre de 201 3. El

pagament es realitzarà amb la recepció del

material . El preu del dinar serà de 1 8€.

Comitè Científic

Ramon Arnabat (IEP-URV), Josep Bosch (IEP),

Daniel Sancho (IEP), Núria Molist (IEP-MAC

Olèrdola), Pi lar Tarrada (IEP), Josep Colomé (UB),

Pere Pascual (UB), Llorenç Ferrer (UB), Belén

Moreno (UAM), Antoni Gavaldà (URV) i Rosa Lluch

(UB).



Vè Seminari d'Historia

EL MÓN DE LA VITICULTURA, ELS VINS, CAVES I
AIGUARDENTS

AL PENEDÈS HISTÒRIC I AL CAMP DE TARRAGONA

Divendres 25 d’octubre de 201 3
1 9:30h Inauguració del Seminari d’Història a càrrec

de Ramon Arnabat, president de l ’ Institut d’Estudis

Penedesencs, Martí Carnicer, alcalde del Vendrel l i

Daniel Sancho, responsable de la secció d’Història.

A continuació, Conferència Inaugural a càrrec

d’Alberto Ramos Santana, catedràtic de la Universitat

de Càdis, que parlarà sobre “Los señores del vino:
mentalidad colectiva, conciencia de grupo y papel
social y político”.
En final itzar, presentació del l l ibre d’actes del IV

Seminari d’Història del Penedès, a càrrec de Daniel

Sancho, coordinador editorial del volum.

Dissabte 26 d’octubre de 201 3
9:00 – 9:30h: Recepció de material .

9:30h – 11 :00h: Comunicacions de Viticultura antiga

i medieval. Modera: Gemma Estrada (Centre d'Estudis

Comarcals d'Igualada).
+ Daniel López: La vitivinicultura preromana al
Penedès: indicadors arqueològics a la Font de la
Canya (Avinyonet del Penedès, Alt Penedès).
+ José Javier Guidi Sánchez: Vinya i vi en el Camp de
Tarragona i el Penedès (ager tarraconensis) en època
postclàssica (segles VVIII dC): continuïtats, ruptures i
transformació de la producció i comercialització d’un
producte mediterrani.

+ Maria Soler Sala: “Vino quod exiturus de ipsas
vineas”. Producció i consum de vi al Penedès feudal
(segles XXIII).
+ Ivò Elies Oliveras: De la petita parcel∙la a
l’especialització: el conreu de la vinya al terme
castral de Subirats entre els segles XVXVIII.
+ Carme Muntaner: El vi i el senyor. La producció
vinícola i l’Almoina de pobres de Barcelona al litoral
penedesenc (Sitges, segles XIVXV).
+ Josep Puiggròs: El xarel∙lo, una de les varietats
de ceps més antigues del Penedès.

11 :00h – 11 :30h: Pausa-cafè, amb la col· laboració

de Cafès Novell

1 1 :30h – 1 3:00h: Comunicacions de Viticultura

moderna i contemporània. Modera: Rosa Maria

Esteve (Grup de Recerques Històriques de Sant

Pere de Riudebitl les).
+ Vicenç Cabré: Estudi de l'evolució de l’economia
del Vendrell vista des dels capbreus dels anys 1693
i 1755.
+ Josep Solé Armajach: La inversió en vinya al
segle XIX: l’exemple d’una explotació al poble
d’Olivella.
+ Gener Aymamí: El vi i la vinya al Penedès a la
meitat del segle XIX segons el diccionari Madoz.
+ Josep Bosch Planas: El mas de la Riba, els Batlle
i la producció de vi.
+ Diego Teruel Roca: El sector vitícola com a motor
del desenvolupament de la comarca del Baix
Penedès.
+ Albert Tubau: La vinya i el vi al Garraf. De la
renúncia del segle XX a la represa actual.

1 3:00h – 1 4:00h: Tast de vins a càrrec de

l'Academia de Tastavins del Penedès

1 4:00h – 1 6:00h: Dinar de germanor

1 6:00h – 1 6:45h: Comunicacions de Cultura del vi.

Modera: Ignasi Muntaner (Grup d'Estudis Sitgetans).

+ Pilar Soler García: Els elements ornamentals
referents a la vinya i el vi en la decoració d’interiors
del Penedès.
+ Ramon Marrugat Cuyàs: La lexicografia vitivinícola
penedesenca: un estat de la qüestió.
+ Àngels Travé Ràfols: El patrimoni cultural immaterial
del paisatge vitivinícola.

1 6:45h – 1 8:1 5: Comunicacions de Sociabilitat en

el món de la vinya i el vi. Modera: Nati Castejón

(Arxiu Comarcal del Baix Penedès).

+ Ginés Puente: El transport del vi del Penedès per la
xarxa ferroviària (18651972).
+ Daniel Sancho París: Pere Joan Girona Trius (1877
1952). Notes biogràfiques.
+ Ramon Arnabat Mata: Els boters penedesencs el
primer terç del segle XX.
+ Joan Solé Bordes: L’activitat dels magatzemistes de
vi a Vilafranca al primer terç del segle XX. Referències
en una obra de V. Prats Llopart.
+ Raimon Soler Becerro: El plet dels rabassaires.
Desenvolupament i dimensió del conflicte rabassaire
al districte del Vendrell, 19311936.
+ Enric Tomàs Guix: La Unió de Pagesos llegida a
Penedès i Tothom.

1 8:30h – 1 9:30h: Conferència de Clausura, a càrrec

de Jordi Bort Ferrando, director general de l 'INCAVI,

que parlarà sobre el present i futur dels vins i caves

del Penedès i de Catalunya.




