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Acta del Jurat del XV è Premi Eduard Vendrell 

Formen part del Jurat del Premi Eduard Vendrell Francesc Olivella i Joan Marc 

Galimany, President i conseller del Consell Comarcal de l’ Alt Penedès, Margarita 

Vilavella i Enric Bartra com a tècnics de l’INCAVI i Xavier Vidal en representació de 

l’escola. El jurat es va reunir a les 18,30 hores del 24 d’abril de 2014 a la seu del 

Consell Comarcal i es varen valorar els següents treballs, 7 de cicles formatius de grau 

superior i 2 de batxillerat. 

Treballs de Cicles Formatius   

TÍTOL Pseudònim 

Canvi climàtic i maduració de raïm Climàtic 

Eficàcia de la confusió sexual Viticultor 

Efecte de la inoculació simultània de llevats i 

bacteris en la cinètica fermentativa 

Inoculats 

Automatització de línia d'expedició Tomàtic 

Treball de lies Vinasses 

Vins&wines De la vinya al 

mar 

Enosens Enosens 

  Treballs de recerca de Batxillerat 

 TÍTOL Pseudònim 

El vi, un món per conèixer Biodinàmic 

Picapoll: de la vinya a l'ampolla El noi del Bages 

 

 

El jurat manifesta el bon nivell dels treballs d’aquesta XVena edició, la bona presentació i 

assenyalen la dificultat per triar els millors, per la seva qualitat i també diverses 

temàtiques treballades. 

En la categoria de Treball de recerca del Batxillerat es destaca el treball: 

- El vi, un món per conèixer, és una aproximació al món del vi i de les diferents 

elaboracions amb tècniques tradicionals, ecològiques i biodinàmiques, tot valorant  
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analítiques de vins de l’Empordà i del Penedès. Es per això que la seva autora, Júlia 

Teixidor Deulofeu, de Verges es premiada amb el XVè premi Eduard Vendrell i 

Baqués, en la categoria de Batxillerat. 

Dels treballs presentats en la categoria de projectes de Formació Professional, el jurat ha 

destacat tres treballs finalistes: Inoculació de llevats i bacteris, Enosens (treball 

d’enoturisme) i Eficàcia de la confusió sexual. D’aquests el guanyador és: 

− Eficàcia de la confusió sexual: Analitza l’alternativa de l’ús de feromones front 

l’ús de plaguicides per al corc del raïm. És un treball ben estructurat, sintètic i 

amè, i arriba a unes conclusions simples i clares, tot fent un estudi econòmic de 

les alternatives.. Es per això que se li atorga el premi Eduard Vendrell i Baqués 

a l’autor: Oriol Roig Caliz. 

 


