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INSTITUT DEL CAVA i  PIMECAVA  

  

Organitzen 2 sessions informatives d'especial interès per les 

empreses elaboradores de Cava. 

 

Dimecres, 22 de gener de 2014  

 

Lloc: Seu del Consell Regulador del Cava 

Avda. Tarragona 24, Vilafranca del Penedès 

 *** 

PROGRAMA DE LES SESSIONS  

*** 

Sessió 1  

SISMÒGRAF DEL SECTOR. De 10h30 a 12h00.  

  

Com a continuació de la sessió organitzada al 2013 a l'Institut del 

Cava, es presentarà un estudi econòmic actualitzat del sector del 

Cava realitzat pel Bufet d'advocats ESCURA, assessors de l'Institut 

del Cava i de PimeCava, on s'analitzaran els principals ratis del 

sector, amb un apartat especial dedicat a les petites i mitjanes 

empreses. 

 

El sismògraf incorpora la mitja de les dades de vendes del sector, 

marges, estructura de costos, percentatges, ratis, etc. En definitiva, 

les dades econòmiques de les empreses del sector del Cava. 
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CONVENI 
LABORAL  

  

22 de gener 2014 
de 12h00 a 13h00 

 

 

   



 

OBERTURA  

A càrrec del Sr. Pere Bonet. President del CRC. 

 

PONENTS i MODERADORS  

Moderadors: 

- Jaume Gramona, President de l'Institut del Cava. 

- Pere Guilera, President de PimeCava. 

 

Ponents: 

- Ferran Escura, Soci director de Bufete Escura. 

- Xavier Lucea, Assessor Econòmic de Bufete Escura. 

 

Sessió 2 

CONVENI LABORAL. De 12h00 a 13h00.  

 

El Conveni vigent, ha mantingut durant els anys 2012 i 2013, la 

congelació salarial i per al 2014 es va fixar un increment de l'1%.  

 

Davant la situació de crisi econòmica general i del nostre sector, 

la imprevisible evolució de la situació per a aquest any i la 

competència agressiva en el mercat, la Comissió empresarial de 

l'Institut del Cava i de Pimecava, van demanar la setmana 

passada, una reunió urgent amb els Sindicats UGT i CC.OO.  

 

L'objectiu de la sessió serà el d'informar de la reunió mantinguda 

amb els sindicats i de l'actual situació en matèria laboral, així com 

ajudar a les empreses a aclarir els dubtes que puguin tenir sobre 

aquesta qüestió. 

 

PONENTS 

- Francesc Xavier de la Trinxeria. Assessor laboral de l'Institut del 

Cava. 

- Jana Callís, Assessora laboral de PimeCava. 

  

INSCRIPCIONS A LES SESSIONS: Gratuíta. 

 *** Preguem confirmació d'assistència a l'Institut d el Cava, 

Tel. 93 891 02 36, institutdelcava@institutdelcava.com o a 

PimeCava, Tel. 609 743 720, pimecava@pimec.net. *** 

  
  

 

 


