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Cava, cap on anem?
Jornada tècnica
Vilafranca del Penedès, dissabte 17 de desembre de 2022

Presentació

Programa

En el context actual d’elevats costos

9.30 h

Registre d’assistents

de producció, l’agreujament de la

9.45 h

Presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Pere Regull, alcalde de Vilafranca del Penedès.
Sr. Rafel Ramon, coordinador comarcal de l’Alt Penedès.
Sr. Josep Marrugat, responsable nacional del sector del vi i de la
vinya de la Unió de Pagesos de Catalunya (UP).

sequera a conseqüència del canvi
climàtic, l’evolució dels preus, etc. el
viticultor es pregunta cap a on va el
sector i quines eines té ell o les

10.00 h

organitzacions que el representen, per

Sr: Javier Pagés, president de la DO Cava.
Sr. Alexandre Comellas, secretari de la DO Cava.

enfrontar-se a aquests nous reptes
que el dia a dia ens depara.
La valorització del raïm i vi, la Llei de

10.30 h

la Cadena Alimentària, el paper de la
DO Cava, l’estratègia

Perspectiva de futur de les cooperatives en el món del
cava
Sr. Joan Josep Raventós, cap de branca del vi de la FCAC.

10.45 h

comercialitzadora de l’AECAVA, etc.
tots són actors principals que actuen

Pla estratègic de la DO Cava. Situació actual i
perspectives de futur

Estratègies de l’AECAVA
Sr. Joaquim Tosas, president d’AECAVA:

11.00 h

Pausa

11.30 h

La nova PAC ( 2023-2027 ). Ecorègims de la vinya

en el desenvolupament del futur de la
nostra pagesia.

Sr. Constantino Gil, tècnic de La Unión de Uniones ( UdU).

12.00 h
Lloc de realització

Sr. Josep Ramon Sainz, enginyer agrònom.

12.30 h
VINSEUM
08720 Vilafranca del Penedès

A través de RuralCat: Inscripcions

Taula Rodona. Perspectives de futur de la pagesia del
cava
Sr. Javier Pagés, president de la DO Cava.
Sr. Joaquim Tosas, president d’AECAVA.
Sr. Joan Josep Raventós, cap de branca del vi de la FCAC.
Sr. Josep Marrugat, coordinador nacional de la vinya i el vi d’UP.

Plaça Jaume I, 1

Inscripcions

Visió agronòmica dels ecorègims de la vinya

13.30 h

Cloenda de la jornada
Sra. Alba Balcells, directora de l’INCAVI.

Organització

Col·laboració

Per a més informació:
Sr. Santi Vives
Tel.: 661 967 377
A/e: svives@uniopagesos.cat
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