
 

 

 
 

 
 

SEGONA EDICIÓ DEL CONCURS |  
Idees innovadores pel 

Canvi climàtic i viticultura al 

Penedès 
 

 

Utilització de tècniques sostenibles en 

viticultura 
 

 
 

 



CONVOCA  

L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia i l’Escola de Viticultura i 
Enologia Mercè Rossell i Domènech, amb la col·laboració de la 

Diputació de Barcelona. 
 

 
MISSIÓ  

Promoure la cultura de la sostenibilitat, la innovació i la participació 
entre els estudiants d’Educació Secundària, Cicles Formatius i 

Batxillerat, alhora que aproximar als joves al repte ambiental del 
canvi climàtic i la seva vinculació amb l’activitat vitivinícola tan 

rellevant a la comarca del Penedès. 
 

OBJECTE 
Aquest concurs requereix treballs en equip de màxim 3 alumnes els 

quals hauran d’estar supervisats per un professor. Els estudiants 

presentaran idees innovadores per fer front a la petjada ecològica 
associada al canvi climàtic en relació al sector vitivinícola en alguna 

fase de tot el seu cicle de vida (des del moment de la primera 
llaurada fins a la venda al consumidor final). 

 
Temàtiques sostenibles adients (a la vinya o al celler): L’ús dels 

animals en viticultura (cavall, ovelles), pràctiques al sòl, sanitat de 
la vinya, ús de l’energia solar, aprofitament de residus, bon us de 

l’aigua, reducció de les emissions, foment de la biodiversitat, 
enoturisme sostenible -2017 any internacional-. 

 
PARTICIPANTS  

Estudiants d’Educació Secundària, Cicles Formatius i Batxillerat de 
tots els centres públics i privats del municipi de Sant Sadurní 

d’Anoia. 

 
CATEGORIES 

Es defineixen dues categories: 
 

- Primera: ESO 
- Segona: Batxillerat, cicles formatius Grau Mitjà i cicles 

formatius Grau Superior. 
 

Els premis consistiran en una caixa regal per una activitat 
d’aventura. 

 
ESTRUCTURA 

- Com a punt d’inici del concurs, els dies 22 i 23 de març es 
faran unes Jornades Educatives en Ecologia i Biodiversitat a 

l’entorn del celler Raventós i Blanc a on els alumnes 

descobriran el seu ecosistema i les bones pràctiques 



ambientals mitjançant un itinerari per les vinyes, el bosc i les 

rieres. 
- Per la primera categoria: Elaborar una fitxa d’una tècnica 

vitícola respectuosa amb el medi ambient (Títol, Descripció, 
avantatges, localitzacions, esquema de funcionament i recull 

d’imatges). La presentació tindrà un màxim de quatre 
pàgines. 

 
- Per la segona categoria, els grups participants hauran 

d’argumentar les seves propostes ben estructurades (Títol, 
Resum, Índex, Introducció, Proposta d’innovació, 

Desenvolupament i viabilitat del projecte, Conclusions i 
bibliografia/webgrafia) en un text d’una extensió entre 4.000 i 

5.000 paraules. S’hi podran afegir imatges o il·lustracions.  
 

TERMINIS  

La data límit per a rebre les propostes és el dilluns 8 de maig 
 

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 
En format pdf al correu electrònic de la regidoria de medi ambient 

de l’Ajuntament de Sant Sadurní: 
educacioambiental@santsadurni.cat, tot indicant en l’assumpte: 

Premi Canvi Climàtic.  
Caldrà aportar també les dades de contacte del professor tutor: 

centre, correu electrònic i telèfon mòbil. 
 

JURAT I RESOLUCIÓ  
Estarà conformat per un/a representant de: 

- Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia 
- Diputació de Barcelona 

- Periodisme especialitzat en el sector ambiental 

 
 

RESOLUCIÓ I LLIURAMENT DE PREMIS. 
Abans del 15 de maig s’informarà als 3 finalistes de cada categoria. 

L’entrega de premis es realitzarà per part de la periodista de TV3 
Cori Calero, el dia 22 de maig al matí (dia internacional de la 

Biodiversitat) a l’Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell, en 
una jornada on els finalistes exposaran la seva proposta a les 

empreses del sector vitivinícola convidades. 
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