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.
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R&R COPATROCINA L’EDICIÓ DEL LLIBRE “RAÏMS”
Editat per Aldana, el passat 23 de novembre, va ser presentat a la seu de
l’Institut d’Estudis Catalans el llibre Raïms. Les principals varietats catalanes:
història, cultiu i vins. Edició impulsada per la Institució d’Estudis Agraris
(ICEA) i Vinseum, amb el suport de l’INCAVI i de Rius & Rius Assessors.
Es tracta d’una obra col∙lectiva escrita per coneguts i reputats experts de
diferents àmbits relacionats amb la vinya i el vi. Raïms ha estat coordinat per
Josep Mª Puiggròs, Xavier Fornos i Jordina Escala; i ha comptat amb la
participació de: Agustí Villaroya, Montserrat Nadal, Josep Mª Puiggròs, Lluís
Giralt, Joan Rovira i Carme Domingo.
De la suma dels seus coneixements n’ha resultat aquest manual de les
varietats més representatives de la Mediterrània que s’han cultivat
tradicionalment a Catalunya: carinyena, garnatxa, macabeu, malvasia de
Sitges, monastrell, moscatell, parellada, picapoll, sumoll, trepat, ull de llebre i
xarel∙lo.
La col∙laboració de Rius&Rius en l’edició d’aquest llibre és una de les moltes
iniciatives de la nostra consultoria per contribuir a la formació, difusió i cultura
del món del vi i a activar el creixement i sensibilització del sector vitivinícola
R&R DONARÀ SUPORT A LA FIRA DEL VI DE FALSET 2019
de casa nostra.
El passat 21 de novembre va tenir lloc a la seu de VITEC a Falset, una reunió de
treball amb una representació de la Comissió organitzadora de la Fira del Vi de
Falset (Jaume Domènech, President; Sergi de Lamo, Vocal tècnic) i R&R (Miquel
Rius) per tal de revalidar el Conveni de col∙laboració i mecenatge establert des fa
més d’una dotzena anys.
Les possibles actuacions es focalitzaran en temes relacionats amb formació i
transferència de coneixements (xerrades, seminaris, tallers) i giraran sobre l’eix
de la importància econòmica del control de qualitat en l’elaboració de vins com a
eina de millora de la competitivitat. Millora de processos i de productes.
Minimitzar els costos de la NO qualitat.
En els darrers exercicis la presència de R&R a la Comarca del Priorat s’ha anat
consolidant i avui és notablement significativa. Aquesta realitat, juntament amb
la filosofia que impulsa la Comissió Organitzadora de la Fira –conservar i enaltir
els valors de la vinya i el vi atesa la seva importància social, econòmica i cultural‐
es converteixen en els principals arguments de la participació de R&R en aquest
certamen.
R&R PRESENT A LA FESTA DEL VI NOVELL

En els jardins del Palau Robert (Barcelona) va tenir lloc el passat 17 de novembre,
una nova edició de la Festa del Vi Novell. Promocionada per nou cellers
productors de vins novells (3 de la DO Penedès, 2 de la DO Conca de Barberà i 1
de les DO Empordà, DO Pla de Bages, DOQ Priorat i DO Terra Alta) ha comptat
amb la col∙laboració de l’Institut Català de la Vinya i del Vi.
Aquesta iniciativa de promoció del vi novell català amb Denominació d’Origen
pretén portar la tradició del vi novell al mercat actual, donant a conèixer la
qualitat de l’oferta, la temporalitat del seu consum i el relat al voltant del vi
novell, vi nou, que mostra les primeres notes de com seran els vins de l’anyada.
Sempre tenint en compte que els principals factors que caracteritzen el ni novell
són la temporalitat i la producció limitada.
08720 Vilafranca del Penedès
Avd. Tarragona, 37-41, 4t ;Telèfon 93 817 20 51
riusirius@riusirius.com-www.riusirius.com

