Fira del Gall

Estratègies per superar els
reptes del sector vitivinícola
en el context actual
Jornada tècnica en línia
Dissabte 19 de desembre de 2020

Presentació
L’any 2019 encetàvem la presentació
d’aquesta cita anual fent referència a
la crisi a la que s’enfrontava el sector
en aquell moment, amb un volum
important d’estocs i una davallada del
preu del raïm i del vi del 30%. Poc
podíem
pensar
que
el
2020
esdevindria
un
malson:
Brèxit,
aranzels dels USA, aturada comercial
pel Covid i finalment el míldiu a
Catalunya.
En aquest context els operadors del
sector, tant viticultors com cellers, i les
entitats que els representen, junt amb
les Denominacions d’Origen, han mirat
de gestionar la situació com han pogut
i sabut.
Volem conèixer quines són les
reflexions, plantejaments i propostes
de
futur
de
les
principals
denominacions d’origen i entitats del
territori, en l’àmbit de la Fira del Gall
de Vilafranca del Penedès, en un
moment en que tancada la verema
2020, cal encarar amb energies
renovades el 2021.

Organització

Col·laboració

Programa
9.50 h Entrada a l’aplicació dels diferents participants
10.00 h Presentació de la jornada
Sr. Pere Regull, alcalde de Vilafranca del Penedès.
Sr. Joan Caball, coordinador nacional de la Unió de Pagesos de
Catalunya.
10.15 h Visions sobre les estratègies per superar els reptes del sector
vitivinícola en el context actual
Presentador: Sr. Josep M. Soler, RTV Vilafranca.
Sr. Javier Pagès, president de la DOP Cava.
Sr. Damià Deàs, president de l’Associació d’Elaboradors del Cava
(AECava).
Sr. Miquel Torres, president del Grup UVIPE de l’Associació Vinícola
Catalana (AVC).
Sr. Joan Huguet, president de la DOP Penedès.
Sr. Xavier Pié, President de la DOP Catalunya.
12.45 h Cloenda
Sr. Salvador Puig, director de l’INCAVI.

Aquesta jornada es realitza en línia.
Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç que trobareu a l’apartat
d’Inscripcions.
En el moment de la inscripció rebreu un correu electrònic amb l’enllaç a la
Jornada.

Inscripcions
Us podeu inscriure a través de l’enllaç:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUpdOtqzMpE9TqLEILUutiR0Hw0-Be3Emg
Per a més informació podeu contactar amb la Unió de Pagesos:
Sra. Esther Agramunt
(Tel. 932680900 – A/e: eagramunt@uniopagesos.cat)

#PATT2020

200961 / 2,75

