LLISTAT DE GUARDONATS 25 ANYS INCAVI

- Sr. Josep Maria Albet i Noya
Viticultor membre d’una família del Penedès que ha apostat per la viticultura ecològica
esdevenint un referent a tot el sector vitivinícola. Per ell, la prioritat del seu celler és elaborar
vins de gran qualitat respectant el medi ambient i d’una manera sostenible amb el territori
- Sr. Carles Andreu i Abelló
Viticultor de la Conca de Barberà. Persona que va lluitar per aconseguir l’organització de la
pagesia en els començaments de la democràcia i impulsor de la Denominació d’Origen Conca
de Barberà.
- Sr. René Barbier i Ferrer
Un dels impulsors de la transformació i el creixement de la comarca del Priorat a través dels
seus vins, així com la identificació entre producte i territori. Amb la seva tasca ha contribuït a
que la DO Priorat hagi esdevingut una DO Qualificada, de gran prestigi i reconeguda arreu del
món.
- Sr. Josep Bassas i Arnanz
Impulsor del moviment cooperatiu a la DO Alella, persona que amb els seu treball continuat i
abnegat ha treballat per a la supervivència del conreu de la vinya en un territori amb una forta
pressió metropolitana i per a la millora dels productes de la zona, així com de les peculiaritats
dels vins de la DO més petita de Catalunya.
- Sr. Manuel Lluís Batalla i Vallvé
Pagès de la DO Tarragona i defensor de l’entesa entre elaboradors i productors. Lluitador pel
reconeixement del treball de la terra i la millora de la vinya. Ha estat responsable de la branca
del vi de la Unió de Pagesos durant un llarg període de temps
- Sr. Francesc Blanch i Malet
Viticultor del Montsant, impulsor i actual president de la cooperativa de Capçanes, a la DO
Montsant. Cooperativa que ha apostat per la comercialització de vins de qualitat embotellats i
impulsor de grans projectes d’experimentació. Col·laborador actiu en la creació de la DO
Montsant.
- Sr. Àngel Casas i Mas
Periodista de reconegut prestigi, coneixedor i impulsor dels vins catalans a través de diferents
programes als mitjans de comunicació. La seva última gran tasca relacionada amb el món
vitivinícola ha estat el llibre “L’esperit del vi” i la sèrie televisiva sota el mateix nom.
- Sr. Juan José de Castro i Martín
Enòleg i catedràtic, Juan José de Castro és un investigador reconegut en el sector del vi i el
cava, així com en el món universitari i ha esdevingut una persona clau en la millora de la
qualitat dels vins de Catalunya.
- Sr. Josep Ferrer i Sala
Membre d’una de les famílies més antigues dedicades al sector vitivinícola i impulsor del gran
creixement del grup Freixenet, esdevenint actualment l’empresa més important en exportació
de Cava.

- Sr. Emili Giralt i Raventós
Catedràtic d’Història contemporània, ex president de l’Institut d’Estudis Catalans i Director del
Centre d’Història Rural que ha contribuït enormement en el coneixement de la història de la
vinya i el vi a Catalunya.
- Sr. Isidre Gironés i Escoland
Restaurador procedent de la Terra Alta i propietari d’un restaurant a Barcelona. Promotor
constant dels vins de la seva zona i de l’increment de qualitat constants dels seus productes.
- Sr. Pere Llopart i Vilarós
Exemple i referent dels petits cellers, nascut al Penedès, que fa una tasca constant per
aconseguir productes d’alta qualitat i de prestigi, així com la seva comercialització
- Sr. Jordi Peiró i Santaló
De l’empresa familiar Pere Guardiola, de la DO Empordà, viticultor innovador, clar exemple de
l’elaboració de vins de qualitat. En el darrer Intervin va obtenir el primer premi a la innovació.
- Sra. Mar Raventós i Chalbaud
Representant d’una família que ha esdevingut un referent històric en el món del cava sota la
marca Codorniu. És també un exponent de l’impuls a la DO Costers del Segre a través de
Raimat.
- Sr. Ramon Roqueta i Roqueta
Viticultor i impulsor de la DO Pla de Bages. Fundador i president de l’Associació Vinícola
Catalana, vinculada per la defensa del teixit empresarial del món del vi i el cava a Catalunya.
- Sr. Santi Santamaria i Puig
Restaurador de reconegut prestigi internacional, promotor dels vins catalans que sempre ha
ofert una carta de vins on hi figuren de forma preeminent aquells productes elaborats al nostre
país.
- Sr. Miquel A. Torres i Riera
Exemple de continuïtat familiar que ha situat Torres com la marca catalana de vins més
coneguda arreu del món. Ha contribuït en la investigació i millora de les varietats tradicionals
catalanes.
Es concedeix un guardó especial a títol pòstum a
- Sr. Jaume Ciurana i Galceran
Impulsor i primer president de l’INCAVI. Gràcies a la seva convicció de que calia crear un
instrument al servei de la vinya i el vi a Catalunya avui es poden celebrar els 25 anys de
l’INCAVI. Jaume Ciurana va ser l’ànima de tot aquell procés i qui va posar les bases i va
desenvolupar el que ha estat l’INCAVI al llarg d’aquests anys. La seva tasca ha estat decisiva
en tot el que ha suposat el desenvolupament del sector durant els darrers anys i per aquesta
raó va ser i és encara una persona apreciada i estimada per tothom.

