Fira del Gall

Les possibilitats de
creixement de la DO Cava
Jornada tècnica
VILAFRANCA DEL PENEDÈS, 17 de desembre de 2016

Presentació
El nou règim d’autoritzacions de
plantació de vinya, vigent a tota la
Unió europea des del passat 1 de
gener de 2016, ha posat sobre la taula
la necessitat, de fet obligació, de
conèixer el potencial productiu de les
regions i/o de les Denominacions
d’Origen.
A
Catalunya
se
sobreposen
territorialment i a nivell de parcel·la
vitícola
diferents
Denominacions
d’Origen. Cal doncs abordar l’anàlisi i
el debat sobre el potencial d’aquestes
DO: com quantificar-lo i com prendre
decisions respecte el seu creixement
futur.
Aquesta jornada vol donar a conèixer i
reflexionar al voltant de l’estudi
encomanat pel Consell Regulador del
Cava sobre les possibilitats de
creixement d’aquesta DO, present a
moltes comarques catalanes i fora del
nostre país.

Organització

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Benvinguda i presentació de la Jornada
Representant de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Sr. Joan Santó, responsable Nacional del sector del Vi de la Unió de
Pagesos de Catalunya.
10.15 h Presentació de l’estudi de les possibilitats de creixement de la
superfície de vinya de la DO Cava. Marc institucional
Sr. Emilio Barco, professor d’Economia Aplicada de la Universitat de La
Rioja.
10.45 h Caracterització del sector vitivinícola a la DO Cava
Sr. Constantino Gil, expert en economia vitivinícola i col·laborador
extern de la Universitat de La Rioja.
11.30 h Estudi de prospectiva del sector del cava (2016-2030)
Sr. Agustí Segarra, catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat
Rovira i Virgili
12.15 h Pausa
12.30 h Anàlisi de preus i indicadors: el rati d’emmagatzematge.
Conclusions
Sr. Emilio Barco, professor d’Economia Aplicada. Universitat de La
Rioja.
13.00 h Consideracions del Consell Regulador del Cava sobre el
creixement de la DO
Sr. Francesc X. Farré, vicepresident del Consell Regulador del Cava.
13.15 h Debat: El potencial productiu de la DO Cava
Conductor: Sr. Joan Santó, Unió de Pagesos.
14.00 h Cloenda de la Jornada
Sr. Joan Caball, coordinador Nacional de la Unió de Pagesos.

Lloc de realització
Col·laboració

VINSEUM
Plaça de Jaume I, 1
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Inscripcions
@ruralcat

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Sra. Montse Lligadas (Tel.: 637518305 – A/e: mlligadas@uniopagesos.cat )
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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