
   
   Eines pel canvi 

estratègic de micro 
i petits cellers 
Jornada tècnica 
Gelida, dijous 14 de juliol de 2022 

Presentació 

En aquesta jornada es presentaran 

dos projectes encapçalats per INNOVI 

que busquen millorar la competitivitat 

dels micro i petits cellers. 

Un dels projectes ho fa de forma 

integral (ECPCe: Eines pel canvi 

estratègic per Petits Cellers) i l’altre 

s’enfoca concreta i directament a la 

digitalització (Millora de l’estat de 

digitalització de petits cellers a la 

comarca de l’Alt Penedès). 

L’objectiu de la jornada és explicar les 

accions dutes a terme i les 

conclusions que s’han extret.  

És una jornada especialment indicada 

per a petits cellers. 

 

Lloc de realització 

Can Pascual de Gelida 
Ctra. Sant Llorenç d’Hortons, km. 1,6 
08790 Gelida 

Inscripcions 

A través de RuralCat: Inscripcions 

Per a més informació: 

INNOVI 
A/e: comunicacio@innovi.cat 

 
 

Organització 

 

  
 

220861 / 2,00   
 

Col·laboració 

 
 

  

 
 

Programa 

11.00 h Presentació de la jornada 
Sra. Cristina de la Cruz, consellera comarcal d’Empresa i 
Ocupació i Productes de la Terra del Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès. 
Sr. Eloi Montcada, Clúster Manager d’INNOVI.  

11.15 h BLOC 1: Projecte de digitalització del CCAP 
Moderadora: Sra. Meritxell Gallart, responsable del projecte. 

L’experiència des del punt de vista dels cellers 
Participació de 2 cellers del projecte. 

L’experiència des del punt de vista de la consultoria 
Participació de 2 consultors/es del projecte. 

12.00 h BLOC 2: Projecte ECPCe 
Moderador: Sr. David Budó, responsable del projecte. 

L’experiència des del punt de vista dels cellers 
Participació de 2 cellers del projecte. 

L’experiència des del punt de vista de la consultoria 
Participació de 2 consultors/es del projecte. 

12.40 h Torn obert de paraula entre els cellers i 
consultors/es participants per plantejar reptes 
actuals i de futur 

13.15 h Cloenda de la jornada 
Il·lm. Sr. Xavier Lluch, president del Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès. 
Il·lma. Sra. Lluïsa Llop, alcaldessa de Gelida. 
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