Viabilitat de plantació de
vinya al Bages
Jornada tècnica
ARTÉS, dijous 25 d’abril de 2019

Presentació
L’escola agrària de Manresa un cop
consultat el sector vitivinícola de la
comarca, organitzem aquesta jornada
adreçada a gestors d’explotacions
agràries que es plantegin la vinya com
un element de diversificació de la seva
renda i temporalització de les feines al
llarg de l’any.
Es farà balanç de la situació de la
vinya al Bages, una Denominació
d’Origen deficitària en la producció de
raïm. Es presentarà el marc legal de la
plantació i com gestionar-lo, es parlarà
dels costos i la viabilitat de la
plantació, així com de les diferents
ajudes vigents pel sector, com ara les
de compres conjuntes de màquinària
específica.

Programa
9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la Jornada
Il·lm. Sr. Ernest Clotet, alcalde d’Artés.
10.10 h El futur de la vinya al Bages
Sr. Joan Soler, president de la DO Pla de Bages.
10.30 h Marc legal: normativa de potencial vitícola
Sra. Sílvia Güell, tècnica del Servei d’Ordenació Agrícola. DARP.
11.00 h Pausa
11.30 h Costos i viabilitat de la plantació
Sr. Miquel Palau, enòleg d’Abadal i vocal tècnic de la DO Pla de Bages.
12.00 h Ajuts a la plantació, Plans de reestructuració de la vinya i altres ajuts
del Contracte Global d’Explotació (CGE)
Sra. Marta Sánchez, tècnica d'ajuts i subvencions d'Agroxarxa.
12.30 h Taula rodona
13.30 h Cloenda de la Jornada

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Complex Cultural Cal Sitges
Carrer de les parres, 44
08271 ARTÉS

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s omplint el formulari del següent
enllaç https://goo.gl/VLQ2AK o contactant amb l’Escola Agrària de Manresa
(Tel.: 93 874 90 60 – A/e: ccagraria.manresa@gencat.cat).
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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