
 

 
 
 
 
 

Joan Miquel Canals Bosch  

Proposat com a 

Comissionat de Xarxes Internacionals 

 
Soc nascut l’any 1964 al Pla del Penedès, on he viscut 
el mon del vi des de la meva infantesa. Visc amb la 
meva parella i tenim tres filles, ara universitàries. 
M’agrada caminar per la muntanya i fruir d’un bon 
cava amb la gent que aprecio. 

A la URV he estat degà de la Facultat d’Enologia (2013-21), responsable del grau en 
Enologia (2012-13) i director tècnic del Celler i Camps Experimentals Mas dels Frares en 
diferents períodes entre els anys 1997 i 2007. Soc representant per la URV a la xarxa 
Oenoviti International i a la Plataforma Tecnológica del Vino, i he estat director científic 
de VITEC (2007-11). A banda, participo al Col·legi Professional d’Enòlegs i Enòlogues de 
Catalunya: n’he estat president (2018-22) i vocal (2014-18), i des d’enguany n’ocupo la 
vicepresidència. També soc vicepresident de l’associació Grupos de Investigación en 
Enología (GIENOL). Col·laboro amb el sector vitivinícola del territori, tant amb la DOQ 
Priorat com amb la DO Cava. 

Vaig estudiar Química a la Divisió VII de la Universitat de Barcelona i em vaig doctorar al 
Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la URV. He fet estades postdoctorals de 
llarga durada a l’INRA Montpellier i a l’Australian Wine Research Institute d’Adelaide. 
Ara estic a la Universidad de Chile, a Santiago, fins a finals de juliol. 

Treballo com a docent a la URV des del 1994 i soc professor titular de Nutrició i 
Bromatologia des del 2008. He impartit assignatures al grau en Enologia (Anàlisi 
sensorial, Elaboració de vins escumosos, Pràctiques d’enologia) i a dos màsters de la 
Facultat d’Enologia: Begudes Fermentades i Wintour. He codirigit 11 tesis, dues de les 
quals amb menció internacional. 

Soc membre del grup de recerca Tecnenol i coautor de més de 50 publicacions en 
revistes internacionals indexades (índex h = 27). També soc investigador principal del 
Plan Nacional i coordinador d’un projecte Erasmus + CBHE. 

Sempre he pensat que la singularitat de l’enologia a la URV havia d’ajudar a la 
internacionalització de la nostra Universitat. Poder contribuir a traslladar aquesta visió 
internacional al conjunt de la institució és una tasca apassionant. Col·laborar amb un 
equip tan transversal i amb noves idees em motiva a seguir lluitant per una millor 
universitat, que revertirà en un territori més cohesionat i una societat més feliç. 

 


