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Sant Sadurní

Sant Sadurní

Som Sant Sadurní estrena nous llums de Nadal

Tastavins Penedès torna a celebrar tastos a Vilafranca

Coincidint amb les festes de
Nadal, Sant Sadurní estrenarà
aquest any 10 noves figures
al·legòriques del cava. Per fer
partícips els veïns de la vila
d’aquesta iniciativa, Som Sant
Sadurní proposa compartir

La Sala Sam del Casino de Vi·
lafranca ha acollit un tast-ma·
ridatge a cegues de vins i escu·
mosos del Penedès organitzat
per l’Acadèmia Tastavins Pe·
nedès. Amb aquest acte, Tas·
tavins torna a reprendre els

fotografies dels aparadors il·
luminats a través d’Instagram
amb l’etiqueta #llumsnadal·
santsadurni19. Tots els que
comparteixin imatges rebran
com a premi una bossa solidà·
ria de roba.

tastos al Penedès per acostar-hi
les activitats que de manera
regular fa a l’Espai Penedès a
Barcelona. L’objectiu és pro·
gramar de manera periòdica
activitats amb la col·laboració
de diferents entitats.

ECONOMIA
Vilafranca | Càrrecs

Paula Fernández-Ochoa
enriqueix el Congrés
de Dones d’Empresa
// PROGRAMA Una trentena de ponents completen el cartell de la

jornada que se celebra avui divendres al centre Neàpolis de Vilanova
3d8
Vilanova
Paula Fernández-Ochoa, con·
sultora i speaker en màrque·
ting jurídic, marca personal
i alt rendiment en esport i
empresa, i Helena Torres, em·
prenedora en sèrie i inversora,
són les ponents que encapça·
len el programa del 5è Con·
grés Dones d’Empresa que se
celebra aquest divendres al
matí al centre Neàpolis de Vi·
lanova i la Geltrú.
En aquesta edició del congrés
s’abordaran les noves tendèn·
cies en l’operativa i l’estratè·
gia empresarial i es proposa
impulsar la interrelació pro·
fessional entre els i les con·
gressistes. La sessió d’obertura

anirà a càrrec de l’alcaldessa
de Vilanova, Olga Arnau, la
directora general de Comerç
de la Generalitat, Muntsa Vi·
lalta, la presidenta de la Fe·
deració Empresarial del Gran
Penedès-FEGP, Neus Llove·
ras, i una representant del col·
lectiu Dones d’Empresa.
La trentena de ponents que
completen el programa par·
ticiparan en les diferents ses·
sions de debat que s’han orga·
nitzat en quatre grans àmbits:
Lideratge amb consciència or·
ganitzativa, Actualitat fiscal i
financera, Generació de nous
models creatius i tecnològics i
Experiències amb exceŀlència.
En totes les sessions intervin·
dran professionals i empresà·
ries expertes de cada àmbit de
debat que aportaran la seva
visió i experiència, entre elles

Assistents a la darrera edició del Congrés de Dones d’Empresa | fegp

dones d’empreses del territo·
ri Gran Penedès, com ara Ire·
ne Alemany, enòloga del celler
Alemany i Corrió, Dolors No·
vell, de Cafès Novell, o Carlota
Roset, gastrowine concepts manager del grup Torres.

La clausura del congrés serà
a tres quarts de 6 de la tarda i
anirà a càrrec de la presidenta
de l’Institut Català de les Do·
nes de la Generalitat, Laura
Martínez.

Montse Bas, nova
degana del Col·legi
d’Enginyers Agrícoles
// PAS ENDAVANT Per primera

vegada, una dona presideix l’ens
3d8
Vilafranca
Montserrat Bas, enginyera
agrícola penedesenca, ha es·
tat nomenada nova degana
del Col·legi d’Enginyers Tèc·
nics Agrícoles i Forestals de
Catalunya. Aquesta és la pri·
mera vegada que un dona pre·
sideix el col·legi professional,
i el seu equip –integrat per
gent molt jove– està format
de manera paritària: a més de
Bas, en formen part Albert
Admetlla (vicedegà), Gisela
Andres (secretària) i Gabriel
Perés (tresorer).
Montserrat Bas està forta·
ment vinculada al Penedès.
El despatx professional des
d’on dona servei a múltiples
empreses vinculades al sector
agrari i del vi arreu de l’Estat
està ubicat a Vilafranca.
La seva activitat professio·
nal es va iniciar fa 20 anys,
primer com a treballadora
en diversos cellers i sindicats
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i després com a enginyera
dins la seva pròpia empresa,
Tècnics Assessors Agroindus·
trials. Compta amb molta ex·
periència al món col·legial i
professional. A l’actualitat, a
més de ser la degana, és tre·
sorera del Consejo General de
Colegios Oficiales de Ingenie·
ros Técnicos Agrícolas.

ACTUALITAT TERRA I PAGESIA

Unió de Pagesos aposta per les cooperatives
i els petits cellers per al futur del sector vitivinícola
Unió de Pagesos defensa per al futur del sector vitivinícola diferents models d’empreses,
complementaris, com les cooperatives i els petits cellers, per poder assegurar la seva
viabilitat en el futur. Aquesta és una de les qüestions que va debatre el 28 d’octubre
l’assemblea d’afiliats del sector a Cambrils (Baix Camp), que va valorar la proposta
del Ministeri d’Agricultura de gestió dels excedents del vi sense Indicació Geogràfica
(DOP). També s’hi va valorar el funcionament de les restriccions d’autoritzacions de
plantació de vinya a l’Estat i per denominacions d’origen, i finalment es va debatre
sobre les ajudes del sector vitivinícola a la proposta de nova PAC 2020.
Per al sindicat, la vinya pot contribuir a lluitar contra el canvi climàtic. Per això, reclama que al Pla Estratègic de l’Estat espanyol de la nova PAC s’articulin ecoesquemes
adequats per a les explotacions vitícoles, com ara de gestió del sòl i la fertilització o
sistemes alternatius a la lluita química.

El sindicat va valorar negativament el funcionament del Pla de Suport Vitivinícola
de l’Estat, que en el període 2017-2019 ha perdut 81,6 milions d’euros (8,4 milions
a l’exercici 2017, 59 milions al 2018 i 14,2 en el que portem de 2019). En aquest
sentit, Unió de Pagesos ha presentat propostes perquè els petits operadors puguin
participar en les mesures de promoció i la posada en marxa dels ajuts d’informació
als mercats de la Unió Europea.
El sector també va debatre sobre la coexistència de denominacions d’origen a
les parcel·les vitícoles i sobre el futur de les explotacions familiars de vinya amb
l’arribada de grups inversors al sector, que passaria per enfortir les cooperatives,
amb una major implicació dels pagesos i professionalització, i potenciar els petits
cellers, lligades totes dues tipologies al territori i al teixit socioeconòmic de les
comarques.
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