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DIVENDRES, 24 DE MARÇ DEL 2017

Alt i Baix Penedès

Els enòlegs celebren el 31 de març i l’1 d’abril el seu congrés anual i la Nit de l’Enologia

L’Associació Catalana d’Enòlegs (ACE) i el Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
(CCEC) ja ha posat data per al
seu congrés anual i per la Nit
de l’Enologia. Segons han explicat aquesta setmana, la tro-

bada es farà el divendres 31 de
març i el dissabte 1 d’abril al
Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC),
a Terrassa. Un dels principals
objectiu del congrés, segons
han explicat des de l’ACE i el

CEEC, és reivindicar per damunt de tot la figura de l’enòleg, “sovint la menys visible
fora del sector”. La cloenda
del congrés, com ja s’ha fet
els darrers anys, serà la Nit de
l’Enologia, un acte que reco-

neix la trajectòria de figures
del sector i que tindrà com a
escenari l’Hotel Don Cándido
de Terrassa. L’acte està patrocinat per Verallia. L’endemà
es visitaran diferents cellers
de la DO Pla de Bages.

Per a més informació, inscripcions i consultes es pot
trucar a la seu de l’Associació
Catalana d’Enòlegs i del Collegi d’Enòlegs i Enòlogues de
Catalunya, al 938.912.550
ace@enolegs.cat.

ECONOMIA
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Rius & Rius i l’Associació El programa Raïmvi
Catalana d’Enòlegs (ACE) Sefed Sas manté el
seguiran treballant junts suport de Rius & Rius
i l’entitat renoven el conveni que tenen des del 2005

que manté una estreta col·laboració amb el SEFED
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L’Associació Catalana d’Enòlegs (ACE) i Rius & Rius Assessors seguiran treballant, conjuntament, en pro del sector
vitivinícola. Uns dies abans
del XXVIII Congrés anual i de
la Nit de l’Enologia, que tindrà
lloc a Terrassa els pròxims 31
de març i 1 d’abril a l’Auditori
del Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya, les dues
entitats han renovat el conveni de col·laboració que tenen
establert des de fa 12 anys.
Després de valorar molt positivament els resultats assolits gràcies al treball conjunt
dut a terme els darrers exercicis, Antoni Cantos i Jaume
Àrboles, president i tresorer
de l’ACE, respectivament, i
Miquel Rius, director gerent
de R&R, han renovat les bases del seu acord. L’objectiu
és enfortir, de manera destacada, les accions al voltant
dels objectius o eixos fonamentals en els quals treballen
conjuntament en pro del sector, com són: la implantació
de protocols de Qualitat Total

En el marc d’una trobada de
treball entre la consultora
vitivinícola Rius & Rius Assessors, representada per
Miquel i Santi Rius, i el SEFED, representat per la seva
coordinadora, Dolors Carbó, s’han assentat les bases
per tal d’aprofundir en la
col·laboració que les dues
entitats mantenen des de
fa més de 25 anys, en temes
formatius i de transferència
de coneixements i, d’aquesta
manera, facilitar a l’alumnat
del centre valors afegits en
la formació que reben en el
marc del Programa Raïmvi
SEFED, SAS.
El Raïmvi SEFED, SAS desenvolupa la seva activitat com
una empresa vitivinícola i
s’organitza en diversos departaments que engloben les
àrees administrativa i comercial, comptable-financera i recursos humans. Al capdavant
dels departaments s’hi troba
l’equip de formadors, que
organitzen i distribueixen
les tasques a realitzar sota la
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en cellers i caves (processos
i productes); la consultoria
i acompanyament fins a les
corresponents Certificacions,
en les implantacions de Protocols de Seguretat i Innocuïtat Alimentària; “Certificat
Wineries for Climate Protection”, Petjada de Carboni, entre d’altres; la regularització
d’inscripcions en el REOVI
(Registro General de Operadores del Sector Vitivinícola) i
suport a la mecànica operativa
de les noves declaracions obligatòries davant el MAGRAMA; facilitar l’accés als ajuts,
subvencions, bonificacions

i deduccions fiscals als quals
tinguin dret les empreses del
sector vitivinícola, el suport
als operadors per superar, amb
èxit, les actuacions del CIC; i
la transferència de coneixement (cursos, seminaris, jornades, conferències i tallers
destinats a la millora dels recursos humans de les empreses del sector vitivinícola).
A més, R&R donarà especial
suport als actes del XXVIII
Congrés anual, enguany especialment dedicat a reivindicar
la figura de l’enòleg i sota el
lema “Millora de les habilitats
de l’enòleg”.

Dolors Carbó, flanquejada per Miquel i Santi Rius | 3D8

direcció de la coordinació del
programa SEFED, que actua
com a gerent de l’empresa
simulada. L’itinerari formatiu de l’alumne té tres parts:
una part teòricopràctica presencial, una altra part en línia i finalment una estada en
pràctiques en una empresa de
la comarca. Aquesta formació
permet una ràpida inserció al
món laboral. Els seus bons resultats són el seu millor aval.
Per mitjà de conveni subscrit
amb l’Ajuntament de Vilafranca (2012), R&R va cedir
gratuïtament al programa SEFED, com a suport pedagògic,

eines informàtiques amb
l’objectiu de facilitar el compliment de les obligacions
administratives pròpies del
sector vitivinícola.
Com van manifestar Miquel i Santi Rius en el decurs
d’aquesta trobada, “a Rius &
Rius estem convençuts que la
implicació de les empreses en
accions formatives és fonamental per a donar resposta
a les necessitats del mercat,
esdevenint un deure propi
del teixit empresarial amb
la societat. Entenem, doncs,
que la formació és una bona
aposta de futur”.

Enginyeria i medi ambient
ENGINYERIA I ARQUITECTURA
INDUSTRIAL. Avantprojectes,
projectes bàsics, projectes
constructius, ampliacions i/o
perfeccionaments; direcció,
certificació, execució i gestió
d’obres amb assistència a la
contractació; projectes i legalització d’instal·lacions (elèctrica,
gas, contraincendis, refrigeració, aparells pressió, aparells

Des de 1960 liderant els serveis
al sector vitivinícola

elevadors, emmagatzematge
de productes químics, etc.).
Gestions en registres específics:
RIAAC, RSIPAC, RE, Consells
Reguladors, Duana, etc.

MEDI AMBIENT. Llicència
ambiental, estudis impacte
ambiental i integració paisatgística, estudi geològic, inundabilitat, gestió residus, etc.

URBANISME. Redacció plans
parcials, plans especials, nous
POUM i/o modificacions
puntuals.

CONSULTORIA TÈCNICA.
Estudis viabilitat tècnica
i econòmica, eficiència
energètica, eficiència hídrica,
gestió de finançament, ajuts
i subvencions.
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