
Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural 
Direcció General d’Agricultura 
i Ramaderia 
 

                         
 
 
                     
 

 

 

CATÀLEG DE VARIETATS LOCALS D’INTERÈS AGRARI DE CATALUNYA 
 

 
MEMÒRIA TÈCNICA:   CEBA 

 
 

1.DADES GENERALS: 
 

Denominació de la varietat: Ceba de Vila-sacra 
Sinònims: No se’n coneixen 
Nom de la persona sol·licitant: Fundació Miquel Agustí  
Data de la sol·licitud d’inscripció: 20 de Novembre del 2014 
 
 
2.BREU DESCRIPCIÓ DE LA VARIETAT:  
Resum de les principals característiques morfològiques, agronòmiques i etnobotàniques que identifiquen la varietat. 
 
Malgrat ser una de les cebes més famoses i utilitzades de Catalunya, la ceba de Vila-sacra no és una 
varietat gaire coneguda pel seu nom, més enllà de les terres Empordaneses. Això és degut, a que 
actualment el nom històric de Vila-sacra ha quedat substituït pel de ceba de Figueres. No obstant, aquest 
nom fou introduït per comerciants empordanesos al mercat del Born de Barcelona durant el Segle XX.   
El nom de ceba de Vila-sacra ja apareix en textos de finals del Segle XIX, on en una  crònica periodística 
del mercat del dijous de Figueres esmenta patates de Cabanes, alls de Sant Jordi i cebes de Vila-sacra. 
Per tant tenint en compte que els dos noms fan referència a la mateixa varietat, i que el nom més antic 
és el de ceba de Vila-sacra, s’ha decidit utilitzar aquest.  
 
La ceba de Vila-sacra es caracteritza per una mida i un pes mitjà. La pell és prima, de manera que la 
seva conservació no és massa bona. El color de la polpa és morat pàl·lid tirant a blanc. La varietat 
històrica es recorda per ser molt poc picant i dolça. Actualment existeix una variabilitat molt gran per a la 
majoria de caràcters ja que comercialment, a Catalunya, pràcticament qualsevol ceba de color morat 
pàl·lid s’anomena ceba de Figueres, però sovint es tracta de cebes d’altres varietats que l’únic que tenen 
en comú és el color de la polpa.  
 
 
3. AMBIT TERRITORIAL DE CONREU: 
Indiqueu la zona (comarca, municipis) on tradicionalment s’ha cultivat la varietat. Si s’escau indiqueu la superfície de conreu i/o el 
nombre de productors que  la cultiven cultivant.  
 
La informació procedent tant dels productors com d’altres institucions que treballen en la conservació de 
germoplasma, ens indiquen que la varietat ceba de Vila-sacra es cultiva principalment a les comarques 
gironines, especialment a l’Empordà (Figura 3.1). 
 
Actualment el Centro de Conservación de la Agrobiodiversidad Valenciana té referenciades quatre 
entrades de la varietat ceba de Vila-sacra (Taula 3.1), les quals procedeixen de l’Empordà. L’altra 
institució que conserva entrades d’aquesta varietat és el Centro de Investigación y Tecnologia 
Agroalimentaria de Aragón, en aquest cas el material procedeix de Viladesens (Gironès).  
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a Centre de conservació de la Agrobiodiversitat Valenciana 
b Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón 
c Les entrades originalment estan registrades com a ceba de Figueres, però tal i com 
s’ha detallat anteriorment, entenem que corresponen a la varietat de ceba de Vila-sacra. 

Entitat	  
Recol·∙lectora

Codi	  Entrada
Nom	  de	  la	  
varietatc

Origen

CCAVa BGV	  1623 Vila-‐sacra Vilamalla
CCAV BGV	  1624 Vila-‐sacra Vilabertran
CCAV BGV	  1628 Vila-‐sacra Vilabertran
CCAV BGV	  1629 Vila-‐sacra Borrassà
CCAV BGV	  1630 Vila-‐sacra Borrassà
CITAb BGHZ	  	  0315 Vila-‐sacra Viladesens

Taula 3.1. Entrades conservades ex situ de la varietat ceba de Vila-
sacra, entitat que va realitzar la col·lecta i localitat on es va obtenir la 
mostra. 

Figura 3.1 Mapa de distribució dels municipis on s’han col·lectat les entrades 
conservades ex situ de la varietat de ceba de Vila-sacra. 
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4. CARÀCTERS MORFOLÒGICS DE LA VARIETAT:  
Cal complimentar els descriptors mínims morfològics de l’espècie que s’indiquen a continuació i si s’escau aportar la descripció 
d’altres caràcters morfològics d’interès  indicant el nom i número del descriptor utilitzat per cada caràcter. En el cas de descriptors 
del tipus quantitatiu caldrà indicar la mitjana i la desviació estàndard de la mesura. Es important que s’indiqui si es coneix l’origen 
del material que s’ha utilitzat per a la caracterització de la varietat. 
 
Dades obtingudes a partir d’assajos realitzats amb 5 entrades diferents de ceba de Vila-sacra cultivades 
en un mateix camp experimental.  
 
 
DESCRIPTORS MÍNIMS MORFOLÒGICS DE LA CEBA 
 
Número Descriptor IPGRI 

núm. 
Nom del descriptor Estat del descriptor Observacions 

PLANTA 
1 7.1.1 Color de fulla 1 verd clar 

2 verd groguenc 
3 verd 
4 verd grisós 
5 verd fosc 
6 verd blavós 
7 verd púrpura 
99 altres 

Enregistrar-ho en plantes 
completament desenvolupades, 
en fase de floració.  

2 7.1.2 Longitud de la fulla 
(cm) 

41,81 cm ± 9,83 
(Mitjana ± desviació típica)  

Registrar la longitud mitjana de la 
fulla més llarga de 50 plantes 
completament desenvolupades. 
Proporcionar una descripció 
relativa a la varietat estàndard. 

3 7.1.3 Amplada de la fulla 3 Estreta 
5 Intermèdia 
7 Ampla 

Registrar l’amplada màxima de la 
fulla més llarga de 5-10 plantes 
completament desenvolupades. 
Aplanar les fulles cilíndriques per 
a mesurar-les més fàcilment. 

4 7.1.5 Port del fullatge 3 Postrat (horitzontal) 
5 Intermedi 
7 Erecte 
 
 
 

 

5 7.1.8 Cerositat del limbe 3 Escassa 
5 Intermèdia 
7 Forta 

 

BULB 
6 7.1.11 Forma dels bulbs 

madurs secs 
1  Plana (Eixatada) 
2  Plana esfèrica 
3  Romboïdal 
4  Ovoide ampla 
5  Esfèrica 
6  El·líptica ampla 
7  Ovalada (oval allargat) 
8  De fus 
9  Punta alta 
99 Altres 

 
7  Índex de la forma del 

bulb 
0,85 ± 0,14 Relació en cm entre l’alçada del 

bulb i el diàmetre 
8 7.1.14 Uniformitat de la forma 

dels bulbs 
1 Uniforme (homogènia) 
2 Variable 
3 Molt variable 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural 
Direcció General d’Agricultura 
i Ramaderia 
 

                         
 
 
                     
 

 

 

9 7.1.17 Espessor de la pell del 
bulb 

3 Fina 
5  Intermèdia 
7  Gruixuda 

Registrada en bulbs recol•lectats 
de pell seca 

10 7.1.18 Color  de la polpa del 
bulb 

1  Blanc 
2  Crema 
3  Verd/blanc 
4  Violeta/blanc 
99 Altres 

 
 
 
 
 

11 7.1.27 Cabdell del bulb 1 -1 cabdell 
2 -2-3 cabdells 
3 -Més de 3 cabdells 

 

FLOR 
12 29 i 31 (UPOV)  Tendència a la floració 1 Absent o molt dèbil 

3 Dèbil 
5 Mitja 
7 Forta 
9 Molt forta 

 

 
 
 
5. DOCUMENTACIÓ VISUAL:  
Adjunteu un mínim de dues fotografies diferencials de la varietat (planta, part comestible, flor,...) en format digital i paper. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 5.1 Bulbs de ceba de la varietat Vila-sacra 
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6. VARIETATS SIMILARS:  
Indiqueu les similituds i diferències amb la varietat local que s’inscriu 
 
Varietats comercials similars: no se’n coneixen. 
Altres varietats tradicionals europees similars: 
 1. Nom de la varietat: Ceba Vigatana 
  Zona de cultiu: Catalunya 
  Grau de similitud: morfologia del bulb similar 
 
 2. Nom de la varietat: Cebolla de Torres morada 
  Zona de cultiu: Huesca 
  Grau de similitud: morfologia del bulb similar 

 
 

7. ACREDITACIÓ DE LA ANTIGUITAT DEL CONREU: 
Aporteu la documentació i/o referència bibliogràfica consultada per poder justificar l’antiguitat de conreu de la varietat.  

 
 (a) Publicacions en revistes no indexades al Journal Citations Report: 
 
Casañas F. (2006) Varietats tradicionals, obtenció de cultivars amb característiques organolèptiques 
superiors i agricultura en espais periurbans catalans. Quaderns agraris, p. 117-127. 
 
(b) Llibres 
 
Figueres, J.M. (2013) Vila-sacra. Quadrens de la revista Girona. 167. Girona, Catalunya. 
 
 
 

 

Figura 5.2 Plantes de ceba de la varietat ceba de Vila-sacra en fase de bulbificació 
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8. CARACTERÍSTIQUES AGRONÒMIQUES :  
Indiqueu si es disposa dels valors dels caràcters agronòmics que considereu diferencials i d’interès de la varietat. Concretar el 
sistema conreu  emprat per a la identificació dels  valors agronòmics (precocitat, conservació,...) 
 
Un fet habitual en les varietats locals és l’elevat grau d’heterogeneïtat morfològica que s’observa, tant dins 
d’una població com entre poblacions diferents de la mateixa varietat. Aquesta gran variabilitat es veu 
incrementada quan es tracta d’una espècie al·lògama, com és el cas de la ceba. La reproducció creuada entre 
individus afavoreix enormement les introgressions entre poblacions, sobretot quan es deixen florir cebes de 
diferents poblacions en una mateixa explotació, fet força habitual entre els agricultors. Una mostra de 
l’heterogeneïtat trobada en la varietat ceba de Vila-sacra es pot observar a la taula 8.1. Un bon indicador és el 
coeficient de variació, que com es pot apreciar, és sempre superior al 10% i, en alguns casos com en el 
caràcter pes i el caràcter nombre d’ulls, es situa per sobre del 30%. No obstant aquests valors no són molt 
elevats si els comparem amb d’altres varietats de cebes, com és el cas de la Ceba de Coll de Nargó, on el 
coeficient de variació de la majoria dels caràcters morfològics es situa per sobre el 25%. 
 

Taula 8. 1 Caràcters morfològics del bulb de la varietat ceba de Vila-sacra. Mitjana, desviació 
de la mitja (Desv.), valor mínim i màxim, coeficient de variació (CV) i número d’observacions 
totals (n) a partir de les quals es calculen els estadístics.   

Caràcter Mitjana Desv. Mínim Màxim CV 
(%) n 

Pes (g) 180,20 67,11 56,00 380,00 37,24 250 
Diàmetre gran (mm) 7,57 1,12 4,72 10,52 14,83 250 
Diàmetre petit  (mm) 7,06 1,06 4,68 10,33 14,97 250 
Perímetre (cm) 25,34 4,01 15,71 36,83 15,81 250 
Alçada (mm) 61,65 8,62 45,00 90,00 13,98 250 
Nombre d'ulls 1,95 0,86 1,00 5,00 44,21 250 
Índex del bulb 0,85 0,14 0,58 1,22 16,14 250 
Graus Brix 7,20 1,40 5,00 11,00 19,52 250 

Valors calculats a partir dels estudis realitzats en cinc poblacions diferents de cebes. 
 
 
9. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DELS ASSAIGS DE CARACTERITZACIÓ:  
Aportar si s’escau de les dades relatives dels assaigs de caracterització indicant tota la informació que es disposi sobre el nombre 
d’assaigs realitzats dels quals es presenten els valors d’identificació de la varietat; anys, localitat dels assaigs, nombre de 
repeticions de l’assaig, nombre plantes o fruits observats en cada caràcter determinat, instruments de mesura i grau de precisió de 
les observacions. 
 
Les dades de caracterització que es presenten en aquest document han estat obtingudes a partir 
d’assajos realitzats amb 5 entrades diferents de ceba de Vila-sacra cultivades en una mateixa localitat. El 
disseny experimental va ser de dos blocs aleatoritzats, cadascun d’ells format per 25 cebes de cada 
varietat. Durant el cultiu es van utilitzar les pràctiques tradicionals de la zona per al cultiu de ceba. 
 
 
10. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA QUE CONSIDEREU D’INTERÈS:  
Adjuntar la informació complementària sobre la varietat, com per exemple si es disposa de característiques organolèptiques, perfils 
sensorials de la varietat,...i tota aquella documentació que considereu d’interès. 
 
 


