
Museu de les Cultures 
del Vi de Catalunya 

Centre
de Documentació

Consulta a sala
Lliure accés
8 punts de consulta
Wi-fi
Portàtil a disposició 
dels usuaris

Informació bibliogràfica
Accés al catàleg 
per internet
Suport en la recerca 
d’informació

Reprografia
Fotocopiadora/Impressora
Escàner
Càmera fotogràfica
Tramesa en paper o digital

Servei d’Obtenció 
de documents
Es demanen documents 
a altres biblioteques 
de Catalunya 

De dilluns a divendres: de 9.30 a 13.30h 
Dimecres i dijous: de 15.30 a 19h

Centre 
de Documentació
VINSEUM

C/Palma, 24 baixos
08720  Vilafranca del Penedès 
T +34 938 923 204

cdv@vinseum.cat 
www.vinseum.cat

Pl. Jaume I

Hermenegild Clascar

Av. 
Ta

rra
gona

Ram
bla Sant Francesc

Ferran

La
 P

al
m

a

Sa
nt

 P
er

e

Rambla Nostra
 Senyora Av. BcnCa

rre
te

rra
 d

’Ig
ua

la
da

VINSEUM

CDV

www.vinseum.cat

Les imatges corresponen al fons del CDV



Cultures del vi
Més de 15.000 documents, 
del segle XVI fins a l’actualitat.

Viticultura i història de la viticultura
Ampelografia i varietats autòctones
Enologia i història de la enologia
Vi en l’art i literatura
Simbolisme del vi
Cellers i la seva arquitectura
Biblioteca de l’Estació Enològica de Vilafranca
Biblioteca Emili Giralt i Raventós
Enoturisme
Gestió del sector vitivinícola
Paisatge del vi

El CDV és el Centre de Documentació de VINSEUM, el 
Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, amb seu a 
Vilafranca del Penedès. El Museu preserva un patrimoni 
bast i divers que testimonia un passat que ens dóna les 
claus per identificar-nos com a societat en el present 
i ens projecta vers els nous reptes de futur. 

El CDV també és l’hereu de l’Arxiu Bibliogràfic Pere  
Regull, nom del primer bibliotecari del Museu de Vila-
franca. El fons es va començar a formar i classificar  
el 1935, juntament amb la col·lecció material del Museu.  
El 1945, amb la creació del Museu del Vi, el fons docu-
mental del Museu de Vilafranca/Museu del Vi s’amplia 
amb documents relacionats amb la vinya i el vi.

VINSEUM forma part del Registre de Museus de la  
Generalitat de Catalunya. El CDV està integrat al Catà-
leg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya i és un 
centre vinculat a la Universitat Rovira i Virgili.

Penedès
Més de 10.000 documents, 
del segle XIV fins a l’actualitat.

Història
Geografia
Art
Pensament
Festes i folklore
Museu de Vilafranca/VINSEUM
Hemeroteca local
Arxiu Musical de compositors locals


