La consultoria va iniciar la seva trajectòria l’any 1960 amb la voluntat de donar un
Servei integral i de qualitat a les empreses del sector vitivinícola. Avui, complau
constatar el posicionament de Rius&Rius Assessors com a consultora líder del sector
a Catalunya i de referència per a d’altres regions vitivinícoles de l’Estat.

RETALLS D’ACTUALITAT – març

29/03/2019

R&R DÓNA SUPORT AL “MICROVI 2019”
Convocada per l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, l’edició d’enguany presenta un calendari
ple d’activitats que es desenvoluparan entre l’11 d’abril i el 5 de maig en diversos espais
emblemàtics del Municipi, prenent com a eix vertebrador, el Jaciment Ibèric de la Font de la
Canya (segle VII aC) on s’han trobat les llavors de raïm més antigues de Catalunya i diversos
materials per treballar la vinya, comercialitzar i gaudir del vi.
La celebració d’aquest certamen cal considerar‐la de proposta única a Catalunya ja que té com
a objectiu donar visibilitat als vins elaborats per petits productors i donar a conèixer les zones,
varietats i tipus d’elaboració que els caracteritzen, sense interferències, i amb la possibilitat
d’explicar directament al visitant cadascun dels seus personals projectes.
La singularitat i originalitat d’aquesta proposta es centra en la Mostra de Petits Cellers (27
d’abril) que compte amb la participació d’elaboradors de totes les Denominacions d’Origen de
Catalunya, essent a hores d’ara, un referent de promoció d’aquest tipus d’elaboració.
Rius&Rius Assessors dóna suport a aquesta iniciativa tot col∙laborant en la seva difusió, de
forma genèrica, i més concretament patrocinant la denominada Mostra de Petits Cellers en pro
de les inquietuds d’una munió de joves viticultors, ben preparats, que pretenen donar un millor
valor afegit al raïm que produeixen.

Oriol de la Cruz, Alcalde d’Avinyonet i Miquel Rius

ASSAMBLEA ANUAL DE L’INNOVI –Clúster Vitivinícola Català. Renovació Junta Directiva
Les instal∙lacions del Parc Àgora de Vilafranca del Penedès van emmarcar els actes de l’Assemblea
General Ordinària a la que assistí R&R en la seva qualitat de soci fundador de l’Entitat. Es lliurà la
Memòria Anual 2018 tot posant‐se de manifest, per part de la Clúster Manager, Clara Santamaria, les
principals fites aconseguides en un elaborat Informe de Gestió del que cal destacar els 18 projectes de
R+D+I iniciats al llarg de l’exercici 2018 (alguns d’ells amb continuïtat pel 2019) en els que s’hi han
implicat més de 80 empreses (40 beneficiaries i 40 de col∙laboradores) i que han estat recolzats per
diverses administracions públiques amb més de 3,3M€, amb una subvenció superior als 2M€.
Cal recordar que l’INNOVI representa el Clúster del Sector Vitivinícola de Catalunya, Associació sense
ànim de lucre enregistrada com a AEI (Associació d’Empreses Innovadores) del Ministeri d’Indústria i
enregistrada al programa Catalunya Clústers de la Generalitat de Catalunya. La seva missió és la de
promoure la competitivitat de les empreses del sector vitivinícola català i sector auxiliar per poder
afrontar favorablement la globalització mitjançant la innovació. I la seva visió, la consolidació de la regió
vitivinícola de Catalunya com a referent en matèria de innovació i qualitat global.
Prèvia la votació de l’estatutari canvi de Junta, Jaume Mata, President de l’INNOVI va agrair el suport
rebut al llarg del seu mandat tot remarcant la importància de la participació dels socis en els projectes i
activitats que organitza el Clúster.
Sara Rius i Robert Altisen president de l’INNOVI

Formalitzada la pertinent votació va rebre el suport de l’Assemblea la candidatura encapçalada per
Robert Altisen, de l’empresa Juvé y Camps.

“RIUDEVINS” MOSTRA DE VINS I CAVES DE LA VALL DEL MEDIONA‐RIUDEBITLLES
En la roda de col∙laboracions puntuals que atén Rius&Rius Assessors en pro dels vins i
caves de la seva àrea geogràfica d’actuació professional s’hi ha inclòs, per enguany,
“RIUDEVINS”, que es durà a terme a Sant Pere de Riudebitlles, el dissabte 4 de maig de
2019. La Mostra tindrà lloc al Barri Vell de la vila, relacionant vi, art, patrimoni i
gastronomia.
El punt diferencial és que la Mostra no es fa en un recinte firal, sinó al lloc original de la
tradició vinícola de la Comarca: els cellers particulars de les cases del Barri Vell
especialment i específica oberts i disposats per donar cabuda i promocionar els vins que
es produeixen a la Vall del Mediona‐Riudebitlles, la seva qualitat diferencial i el seu
compromís amb la terra relacionant‐los amb la tradició vinícola de la zona i el patrimoni
arquitectònic i cultural del poble.
Es busca la confluència dels aspectes vinícoles, artístics, patrimonials i turístics de la Vall.
Miquel Rius i Victor Cornejo, comissió organitzadora de RIUDEVINS
08720 Vilafranca del Penedès
Avd. Tarragona, 37-41, 4t ;Telèfon 93 817 20 51
riusirius@riusirius.com-www.riusirius.com

