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Penedès

Sant Sadurní

S’obren les inscripcions per la Nit Empresarial 2019

Dones d’Empresa aplegarà les empresàries i executives del Gran Penedès

Som sant sadurní ja ha obert
les inscripcions per participar
en la Nit Empresarial 2019,
que tindrà lloc el 27 de març
al Mirador de les Caves. L’acte,
que s’emmarca en la Setmana
del Comerç i rep el suport de

El sopar anual que organitza
el col·lectiu Dones d’Empresa
(FEGP) serà el 15 de març a Le
Méridien Ra Hotel Beach & Spa,
al Vendrell. Fins a un centenar i
mig d’empresàries i executives
del Gran Penedès podrien coin-

l’Ajuntament de Sant Sadurní,
servirà per premiar diverses
iniciatives empresarials sadurninenques. Els que vulguin optar als guardons han de presentar candidatura abans del 20 de
març a somsantsadurni.com.

Vilafranca | Innovació

cidir en la 12a edició d’aquest
sopar anual. Aquest esdeveniment promogut per Dones
d’Empresa és una cita cada vegada més atractiva, pels seus
potencials d’interrelació i per
l’ambient convivial, sempre

positiu, entre les participants.
Durant l’acte hi haurà una xerrada a càrrec de la periodista
Sílvia Cóppulo, la directora i
presentadora del programa El
Divan, que s’emet per Catalunya Ràdio i ara també per TV3.

Alt Penedès | Paisatge

La PTV parla d’innovació El valor econòmic del
vinícola en una trobada paisatge centrarà la
conjunta a Madrid
tercera tertúlia el CEPVI
// FEINA La Plataforma Tecnológica del Vino (PTV)

// DONES L’acte comptarà amb la presència d’Eva

revisa l’Agenda Estratègica d’Innovació del Vi (I+D +i) Vicens, dels Premis Vinari, o d’Isabel Vidal, de JARC
3d8
Vilafranca

3d8
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La sala de premsa del CSIC
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas) de Madrid va acollir entre el 19 i el
21 de febrer diverses reunions
dels Grups de Treball de la Plataforma Tecnológica del Vino
(PTV), que els darrers mesos
desenvolupa l’Agenda Estratègica d’Innovació del Vi (I+D+i).
L’acte d’obertura va anar càrrec de la presidenta de l’entitat, Mireia Torres Maczassek.
La sis reunions celebrades, en
sessions de matí i tarda, van
ser dirigides i coordinades per
Mario de la Fuente, gerent de
la PTV.
La Plataforma Tecnológica del
Vino és una associació sense
ànim de lucre que aposta per
la innovació com a motor de la
competitivitat de la indústria
vinícola nacional i europea. Liderada per les empreses, el seu
més clar objectiu és servir com
a palanca entre el sector públic
i privat, actuant com a interlocutor davant l’Administració
Pública nacional i europea vers
la canalització dels interessos

El valor econòmic del paisatge serà el tema central de la
tercera tertúlia organitzada
dins el programa d’activitats
intercongressuals del Centre
d’Estudis del Paisatge Vitivinícola (CEPVI). La tertúlia
tindrà lloc dimarts 12 de març
a dos quarts de 7 a l’Escola
d’Enoturisme de Catalunya,
situada a l’edifici de l’Enològica de Vilafranca.

Mario de la Fuente amb Miquel Rius de Rius & Rius Assesors | 3d8

6 àrees d’actuació i dels que
n’han de sorgir interessants
projectes. Les sis comissions
que estan en funcionament
són: la de viticultura (coordinada per Salvador Guimerà i
Jesús Yuste); la de sostenibilitat i canvi climàtic (coordinada
per Mireia Torres, José Ramon
Lissarrague i Robert Savé; la de
procés (coordinada per Sergi
de Lamo); la de salut (coordinada per Alberto Guadarrama
i Maria Victoria Moreno Arribas); la de producte (coordinada per Juan Park) i la d’economia vitivinícola (coordinada
per Juan Vázquez Gancedo i
Raul Compés).

paisatge va sorgir el concepte
de l’educació com un element
clau per a la conservació de
l’entorn, però anteriorment,
ja havia sorgit l’enoturisme
com una possible eina de
protecció del territori. Aquest
cop, els participants a la tertúlia entraran de ple en el debat sobre el retorn econòmic
del paisatge vitivinícola: des
de l’aspecte especulatiu fins
a la sobirania alimentària,
aspectes que van lligats a la
terra, passant pel sector vitivinícola i la percepció que en
té el consumidor.

LLOPART PREMIUM
Llopart ha tornat a ser escollit
pels principals organismes de
Promoció del Turisme del país
per formar part dels seus programes Premium. Es tracta de
l’Agència Catalana de Turisme
i Turisme de Barcelona. El projecte enoturístic de Llopart va
consolidar el 2018 la bona perspectiva dels darrers anys, amb
un increment en el nombre de
visitants i una ampliació del
ventall de propostes gastronòmiques i experiencials.

XAVIER ROVIRA

de la indústria espanyola del
vi i augmentar així la captació
de recursos. Des del 2011 abandera l’activitat d’I+D+i del sector del vi i s’ha constituït com
a punt de trobada de tots els
agents que hi participen.
L’Agenda Estratègica d’Innovació del Vi recull les principals línies d’actuació i reptes
científicotècnics a abordar per
tot el sector, durant el període
2017-2020. Identificant noves necessitats i prioritzant el
desenvolupament de futurs
projectes d’innovació.
És en aquesta línia en la qual
han treballat les diferents comissions o grups dividits en

Dirigida per la paisatgista i investigadora Soazig Darnay, la
tertúlia comptarà amb la participació de Pati Homs (Cooperativa L’Aresta), Rafael Roldan (Finques SIP), Eva Vicens
(Premis Vinari) i Isabel Vidal
(JARC). Ana Alonso, directora de Comunicació de la plataforma escapadarural.com,
obrirà l’acte explicant l’experiència d’aquesta plataforma
com a partners de desenvolupament rural.
En l’última tertúlia organitzada el mes de novembre passat sobre el valor del

