Metodologia
• En la primera sessió de treball del dia 29 de novembre es va optar per la
metodologia world cafè, que consisteix en una tècnica d’investigació
qualitativa emprada per generar un espai de DIÀLEG GRUPAL, mitjançat
un procés estructurat que facilita la discussió en un ambient obert i
acollidor, amb l’objectiu d’afavorir intercanvis d’impressions sobre el
sector en termes generals, creant diverses taules de treball a on
cadascun dels integrants exposa els seus punts de vista sobre la
percepció que es te del sector i posteriorment, un portaveu de cada
taula de treball exposa a les altres taules els seus punts de vista.
Aquesta primera sessió es va centrar en identificar els PROBLEMES,
FEBLESES I REPTES del sector vitivinícola català en l’horitzó 2030 en
quant a la seva organització.
• En la segona sessió de treball del dia 17 de gener de 2020, es va
considerar important que tothom pogués participar de la mateixa
conversa i es va organitzar una única taula rodona a on es pretenien
debatre les AMENACES, FORTALESES I OPORTUNITATS del sector.
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Impressions generals

Taula 1
• Estancament i retrocés del consum
• Manca de unitat del sector
• Desequilibri de la cadena de valor
• Complexitat organitzativa i administrativa
• Manca de formació en tota la cadena, de la
producció a la comercialització
• Manca de valoració del consumidor
• "Por de ser gran" (repte de la dimensió)
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Impressions generals

Taula 2
• Ordenació del sector i manca d’estratègies
comunes
• Projectes comuns i finançaments
• Asimetria del sector
• Valorització de les DO i del territori
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Impressions generals

Taula 3
• Òrgan comú amb recursos : marca Catalunya potent
• Conquerir el propi territori: Barcelona capital
• Relació / articulació entre la DO Catalunya i les altres
DO
• Control de la regulació
• Pes específic del sector primari
• Paisatge rural com valor de país
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Impressions generals

Taula 4
• Regulació de mercat
• Normativa
• Agents del sector
• Model de ordenació (DOs)
• Manca de definició del vi català
• Fer créixer els "poders" del pagès
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Resum aportacions de les 4 taules de treball - DEBILITATS

• Manca d’unitat del sector / manca d’estratègies comunes
• Manca d’una definició del vi català / marca Catalunya
• Desequilibris sectorials, entre oferta i demanda /
apoderament del pagès / asimetria del sector / manca de
més elaboradors grans al costat de petits i mitjans
elaboradors / manca d’ordenació del sector
• Complexitat administrativa
• Manca de formació de tots els agents de la cadena
• Manca d’ordenació de les DO i de relació entre elles /
prestigi insuficient de les DO / manca d’un òrgan comú /
manca de projectes comuns i finançaments / manca de
control
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Es van validar les conclusions de
l’anterior jornada del dia 29 de
novembre del 2019, indicades a la
diapositiva núm. 8
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AMENACES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aranzels i proteccionismes qualitatius
Canvi climàtic, plagues, malalties i limitacions per a combatre-les
Canvis administratius
Canvis culturals
Debilitament del concepte de DO
Descontrol i excés en la producció de raïm
Entrada de raïm de parcel·les amb excés de rendiment o d’altres zones
Envelliment de la base productiva i manca de relleu generacional
Facilitat de comunicació

•
•
•
•

Interessos especulatius que amenacen el paisatge i el territori
Pèrdua de la cultura del vi
Tensions polítiques i boicots dels productes catalans
Vi, alcohol i salut i prohibició de la promoció

• Vins naturals, sense DO i riscos sanitaris
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PUNTS FORTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canvi generacional que s’acompanya d’un canvi de mentalitat
Capacitat d’autocrítica
Defensa del món rural
Dieta mediterrània i experiències gastro i enoturístiques
Dinamisme
Disposar de Barcelona amb projecció internacional
Diversitat de territoris
Diversitat però coherència de les varietats
Facilitat per producció en biològic
Grau elevat d’associacionisme
Importància de les DO, INCAVI, VITEC, IRTA
Industria fortament internacionalitzada
Iniciatives de joves
Inquietud innovadora
Internacionalització
Llarga tradició productiva
Maduresa del sector
Possibilitat de créixer a casa
Prestigi del territori
Teixit productiu i empresarial potent
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OPORTUNITATS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicar les normes a tots els vins, incloent els naturals i als fora de DO
Barcelona per difondre el projecte i la marca
Bon moment per a innovar I contrarestar proteccionisme I canvis de mentalitat
Canvi climàtic i cultiu biològic
Clarificació de la DO Cava amb un vincle territorial més marcat
Connectar amb la societat urbana
Consum de proximitat i promoció dels productes autòctons
Diversitat i historia: país de moltes experiències diferents
Existència de l’INCAVI
Gastronomia I enoturisme
Immigració vs despoblament rural
Legislar per tot el sector, petites i grans empreses
Mercat urbanita sensible al producte
Més poder polític de Catalunya i més possibilitat de fer una política vitivinícola adequada pel
sector
Millora de la vertebració del sector, de les seves DO, i de la qualitat
Nous envasos i noves oportunitats de consum
Nous mercats internacionals més sensibles a la marca Catalunya i als seus vins
Sostenibilitat de la vinya i del seu cultiu
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Resum de la jornada

El sector vitivinícola català ha experimentat un creixement important
durant els últims 40 anys sobre la base d’un model basat en la qualitat i
estructurat en les 12 denominacions d’origen que emparen més del 90% de
la seva producció.
Però el món del vi està experimentant molts canvis i aquest model s’ha de
posar al dia. En aquesta reflexió és bo posar la mirada en els models
d’altres zones vitícoles i per això es va organitzar aquesta jornada
monogràfica sobre els models d’organització vigents a altres zones de
producció vitivinícola.

El dia 9 de març del 2020, Vins Vinents va donar la paraula a altres
professionals del vi de França, Itàlia, Espanya i, per descomptat, de
Catalunya.
Això és una cosa inusual en el món del vi: observar el que fan els altres,
com ho aconsegueixen, quines són les seves fortaleses i febleses. També
proporciona llum a les nostres.
14

Jornada oberta al públic
9 de març de 2020
Resum de la jornada

El matí, moderat pel periodista i sociòleg Frédéric Galtier, es va
organitzar en dues parts principals: una primera intervenció en la
qual es van detallar els sistemes d'estructuració alternatius, amb,
en particular, el cas de França (via Rosselló), Itàlia (via Prosecco) i
La Rioja: referències en la seva categoria que també tenen les
seves singularitats i especificitats.
A continuació, una segona sèrie d'intervencions que van donar la
paraula als actors econòmics, líders empresarials catalans, que
han desenvolupat projectes vitivinícoles en altres llocs d'Espanya,
en altres denominacions, o fins i tot en altres llocs del món.
Finalment, una taula rodona va reunir a tots els ponents per a
reaccionar als diversos temes tractats i respondre a les preguntes
del públic.
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Jornada oberta al públic
9 de març de 2020
Exposició de Fabrice Rieu

Enllaç talls vídeos
Vídeo 1
Vídeo 2
Vídeo 3
Vídeo 4

El primer expositor va ser Fabrice Rieu,
conegut a Catalunya perquè ha treballat
molt per a fer dialogar els dos vessants
dels Pirineus, tant en el marc de la seva
activitat en la interprofessional dels vins
del Rosselló, o Vinisud, després Wine Paris,
com en el marc de les Garnatxes del Món,
projecte que també reuneix
denominacions d'origen de diferents
horitzons que comparteixen la varietat de
raïm.

Enllaç presentació
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Jornada oberta al públic
9 de març de 2020
Exposició d’Emilio Barco

Enllaç tall vídeo
Vídeo 1

Enllaç presentació

A continuació, Emilio Barco va detallar
l'exemple de La Rioja. Nascut en Alcanadre,
Rioja, és un acadèmic, economista que va
obtenir el seu doctorat amb la seva tesi
sobre "Factors que determinen la funció
econòmica del sector vitivinícola de
la DOCa Rioja i la seva adaptació a l'entorn
econòmic". A més de la recerca i l'economia
del vi, va treballar per a la Unió d'Agricultors
i Ramaders de La Rioja i la Consejería de
Agricultura y Alimentación del Gobierno de
la Rioja, i més tard com a consultor privat.
També ha publicat nombrosos llibres, tots
relacionats amb el tema de l'organització del
sector vinícola.
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Jornada oberta al públic
9 de març de 2020
Exposició d’Eugenio Pomarici

Després li va tocar a Eugenio Pomarici, que va
intervenir telemàticament donats els primers
grans problemes de confinament a Itàlia.
Eugenio Pomarici és també professor i doctor en
recerca i política agrària, actualment en la
Universitat de Pàdua. Es dedica a l'anàlisi de
l'estructura de l'agricultura italiana, les seves
empreses i la seva producció, i a l'anàlisi de la
política agrària mitjançant models matemàtics.

Enllaç tall vídeo
Enllaç presentació

Més recentment, s'està centrant en l'anàlisi de la
competitivitat del sector vitivinícola i en
l'impacte de la política comunitària en aquest
sector: desenvolupament sostenible, gestió de
riscos. Ha publicat diversos llibres premiats i
col·labora en diverses institucions locals,
nacionals i internacionals.
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Jornada oberta al públic
9 de març de 2020
Segona part de la jornada

Després d'un breu descans, van
prendre la paraula dos
empresaris catalans:
Ramon Raventós Basagoiti i
Josep Maria Pujol-Busquets; i el
coordinador general de la
Conferència Espanyola de
Consells Reguladors Vitivinícoles,
Jesús Mora Cayetano.
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Jornada oberta al públic
9 de març de 2020
Exposició Ramon Ranventós

Ramon Raventós Basagotti, nascut a
Barcelona, és el Director General de
l'empresa Raventós Codorniu, que en
2007 va fundar Gleva Cellars,
propietària dels cellers Parxet, MontFerrant, Titiana, Raventós d'Alella,
Portal del Montsant, Tiono i Basagoiti.
Enllaç tall vídeo
Vídeo 1

Des de 2018, ha dirigit 14 cellers sota
l'emblema de Raventos Codorniu,
situades en diverses regions vinícoles
d'Espanya, de l'Argentina i de
Califòrnia.
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Jornada oberta al públic
9 de març de 2020
Exposició Josep M. Pujol-Busquets

Enllaç tall vídeo

Vídeo 1
Vídeo 2
Vídeo 3

Josep Maria Pujol-Busquets, és el
propietari i fundador, juntament
amb la seva esposa, del celler
d'Alta Alella. Enòleg i enginyer
tècnic, té una àmplia experiència
en el món del vi i del cava, tant en
empreses com en l'àmbit docent, a
Catalunya i a l'Euskadi.
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Jornada oberta al públic
9 de març de 2020
Exposició Jesús Mora

Enllaç tall vídeo

Vídeo 1
Vídeo 2
Enllaç presentació

Jesús Mora Cayetano és el coordinador
general de la Conferència Espanyola de
Consells Reguladors Vitivinícoles. Atès
que les experiències externes detallades
en aquesta segona part del dia tenen
lloc principalment al territori de l’Estat
espanyol, la seva presència va ser ideal
per a tancar aquesta sessió
de Vins Vinents oberta al públic.

Llicenciat en periodisme i Ciències
Polítiques, és especialista en la
comunicació i el comerç del vi.
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Jornada oberta al públic
9 de març de 2020
Taula rodona

Enllaç tall vídeo

Vídeo 1

Com a conclusió, els diferents ponents van tancar
la jornada participant tots junts en una taula
rodona amb en Salvador Puig, director de INCAVI,
iniciador amb l'Associació Vitivinícola Catalana
d'aquest cicle de conferències Vins Vinents, i van
contestar les següents preguntes del públic:
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9 de març de 2020
Taula rodona - Preguntes

1. Pregunta a la taula: opinions sobre un
model supra-DO o vins de Catalunya?
Marca Barcelona? Seria positiu generar
una marca paraigua que agrupés a totes
les DO actuals?
2. Pregunta a Ramon Raventós: Tenim
riquesa, una ciutat com Barcelona, però
qui ha de liderar la definició d’una
estratègia col·lectiva pel vi català?

Enllaç vídeo
Vídeo taula rodona

3. Pregunta a Eugenio Pomarici: ¿precio de
la uva en los últimos tres años y en las 3
DO (variedad Glera)?

4. Pregunta a Fabrice Rieu: sobre la
necessitat de crear imatge, quines accions
d’èxit han dut a terme, i quines estan
desenvolupant a Asia i USA?
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9 de març de 2020
Taula rodona - Preguntes

5. A la taula: S’ha parlat molt e vins amb DO però a Catalunya hi ha
diverses veus critiques amb les DO i projectes que se’n surten. Com
encaixen en un pla estratègic del vi català els vins sense DO?
6. Para Emilio Barco: ¿en la planificiación del crecimiento de las hectáreas
de cultivo se considera evitar el monocultivo como factor de
sostenibilidad?
7. Para R. Raventós i J.M. Pujol: què es pot millorar per aconseguir que
tota la cadena de valor sigui sostenible? Millora tecnològica de cada
àrea, matèries primes vinya, celler, distribució, etc.? Equilibris de
marges industrials? Sinèrgies per compra matèria prima i vendre
producte acabat conjuntament? Desenvolupar hospitality i enoturisme
per a augmentar ingressos i reduir costos estructurals? Venda km. 0?
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9 de març de 2020
Taula rodona - Cloenda

El 29 de novembre del 2019, es va presentar el simposi Vins
Vinents destinat a debatre sobre l futur de la vinya i el vi a
Catalunya. Un simposi promogut i organitzat per l'INCAVI i
l’Associació Vinícola Catalana, i que convenim necessari en un
context actual marcat per nombrosos canvis a nivell internacional i
l’aplicació d’un nou marc normatiu a nivell europeu.
Durant aquesta jornada monogràfica, es tractava d’escoltar
experiències organitzatives d’altres zones vitivinícoles importants i
agafar idees per a poder incorporar-les a les properes sessions del
grup d’organització que es duran a terme durant l’any 2020.
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