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La pat ronal Associaci‘  VinŒcola Cat alana i Bufet e Escura, despat x

dËadvocat s i econom ist es, han signat  un conveni regulador de

colólaboraci‘  pel qual el Bufet e Escura assessorar¿ lËAssociaci‘  i els
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seus m em bres en m at »ria jurŒdica. Mitjan«ant la signatura del

conveni, Bufete Escura oferir¿ a lËAssociaci‘  VinŒcola Catalana

assessorament jurŒdic en empresa familiar i sobre la Llei de la Cadena

Aliment¿ria.

LËAssociaci‘  VinŒcola Cat alana =s una associaci‘  que t= com a finalitat

la defensa, gesti‘ , representaci‘  i foment dels interessos econ” mics,

socials i professionals comuns dels membres adherits a lËAssociaci‘ . El

seu repte =s oferir als afiliats uns serveis adequats i objectius que

sËajustin a les necessitats reals de les pimes. LË¿mbit territorial de

lËAssociaci‘  VinŒcola Catalana abra«a tot el territori catal¿. Bufet e

Escura =s un despatx dËadvocats i economistes especialitzat en la

prestaci‘  de serveis a colólectius i entre ells, a colólegis professionals,

entitats patronals i empresarials.
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