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Viticultors del Cava guanya les eleccions del cens B de
productors per a la renovació del Consell Regulador de
la DO Cava

Els candidats titulars i suplents de la coalició al final de la jornada electoral d’ahir

La candidatura unitària, integrada per Unió de Pagesos de Catalunya, Joves
Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) i l'Associació de Viticultors del
Penedès, mantindrà les 3 vocalies en representació dels titulars d'explotacions
vitícoles que no són socis de cooperatives o societats de transformació.
La coalició agraeix molt el recolzament rebut per part del sector durant els actes
de campanya i la participació en la jornada d’ahir, fet que esperona a les tres
entitats a continuar treballant per a tots els viticultors.

Viticultors del Cava, candidatura unitària integrada per Unió de Pagesos de Catalunya,
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) i l'Associació de Viticultors del Penedès,
ha guanyat les eleccions al Cens B, titulars d'explotacions vitícoles que no són socis de
cooperatives o societats de transformació, de les eleccions per a la renovació dels òrgans
de Govern del Consell Regulador de la DO Cava celebrades ahir.

La coalició ha rebut el suport del 76,74% dels votants (934 de 1.217 votants), en uns comicis
amb una participació del 41,3%, superant a les candidatures de Coop cava Requena
(13,96%) i APAG Extremadura ASAJA (8,46%).
Viticultors del Cava ha recollit noves aportacions dels productors durant tots els actes de
campanya, i es compromet a traslladar-les al Consell Regulador de la DO Cava per seguir
treballant per la unitat de tots els viticultors, apostant amb força per guanyar valor afegit
amb l’augment de preu del raïm i del vi i per la qualitat de la producció.
En tractar-se de les primeres eleccions celebrades, la coalició es marca la fita
d’incrementar la participació dels viticultors en el funcionament del Consell Regulador, per
garantir la protecció de la Denominació d’Origen com a òrgan regulador del sector i fer
de paraigües dels interessos de tots els viticultors.
La candidatura unitària agraeix molt el suport rebut per part del sector durant la
campanya i la seva participació en la jornada electoral d’ahir, fet que esperona les tres
entitats que en formen part a continuar treballant amb força per a tots el viticultors inclosos
a la DO Cava.
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