Fira del Gall

El futur d’una viticultura
per als viticultors
Jornada tècnica
VILAFRANCA DEL PENEDÈS, dissabte 21 de desembre de 2013

Presentació

Programa

El sector vitivinícola és un dels més
reglamentats, i per tant més sotmès a
la inseguretat que generen els canvis
continus tant de les polítiques
comunitàries com de les regulacions
estatals i catalanes.

16.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació

Ens
trobem
en
un
moment
especialment important per al futur de
les explotacions vitícoles del país,
enfront una nova reforma de la PAC
2014-2020 que pot excloure a molts
viticultors i una nova regulació dels
drets de plantació de vinya, que
s’aplicarà a partir del 2016.

17.00 h La nova PAC per als viticultors. El programa de suport al sector
vitivinícola 2014 - 2018
Sra. Esther Peña de las Heras, subdirectora general de Gestió i
Control d'Ajuts Directes.

Però, és ben cert que el futur de les
nostres explotacions depèn en gran
mesura de la conscienciació per la
millora de la qualitat en tots sentits.
Aquí hi tenen un paper important,
entre d’altres, l’INCAVI i els Consells
Reguladors.

Organització

16.45 h Benvinguda i presentació de la Jornada
Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba, alcalde de Vilafranca del Penedès.
Sr. Joan Santó i Navarro, responsable nacional del Sector de la
Vinya d’Unió de Pagesos.

18.00 h Present i futur dels drets de plantació
Sr. Joan Gòdia i Tresànchez, subdirector general d’Agricultura.
19.00 h Què fa l’INCAVI per als viticultors
Sr. Jordi Bort Ferrando, director general de l’INCAVI.
20.00 h Cloenda de la Jornada
Sr. Joan Caball i Subirana, coordinador nacional d’Unió de Pagesos.

Lloc de realització
VINSEUM
http://www.vinseum.cat
Plaça Jaume I, 5
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Col·laboració
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Montse Lligadas (Tel.: 936525700 – 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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