Projectes d’èxit de cellers
cooperatius a Catalunya
Jornada tècnica
EL MASROIG, dimarts 19 de febrer de 2019
Presentació
Cada zona vitícola del nostre país
mostra una estructura productiva i una
estructura elaboradora i comercial
pròpies, que diferencia les unes de les
altres.
Al Priorat hi ha nombrosos cellers
privats, petits i mitjans, però els de
model cooperatiu han estat i continuen
essent
importants
pel
sector
vitivinícola de la comarca.
Volem conèixer diferents models o
projectes cooperatius vitivinícoles de
cellers que, cadascun d’una manera
diferent, han sabut evolucionar,
millorar la qualitat, el valor afegit, i a
hores d’ara són referents, entre molts
d’altres, a Catalunya.

Programa
10.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.15 h Presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Ferran Masip, alcalde de El Masroig.
10.30 h El projecte de Celler Portell - Vinícola de Sarral SCCL
Sr. Joan Torné, gerent de Celler Portell-Vinícola de Sarral.
11.00 h El projecte del Celler Masroig
Sr. Jordi Castellví, president del Celler Masroig.
11.30 h Pausa
12.00 h Projecte de Celler Batea
Sr. Pere Rams, president de Celler Batea.
12.30 h Taula rodona: projectes de futur de les cooperatives vitícoles a
Catalunya
Sr. Joan Josep Raventós, cap de branca del vi de la Federació de
Cooperatives i president de la Cooperativa Agrícola de Bràfim.
Sr. Joan Santó, president de la Cooperativa Agrícola d’Albinyana i
responsable del sector del vi de la Unió de Pagesos.
13.30 h Cloenda de la jornada
Sr. Joan Santó, responsable nacional del sector del vi de Unió de
Pagesos.
14.00 h Visita guiada i tast de vins al Celler Masroig

Organització

Lloc de realització
Sala d’Actes del Casal Flor de Maig
C/ Nou, 5

mapa

43736 - EL MASROIG

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de la Unió de Pagesos.
Sra. Xesca Abelló (Tel.: 607810036 - A/e: xabello@uniopagesos.cat )

Ajuntament del Masroig

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat
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