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LA PÀGINA DE LA FUB
ENTREVISTA

왘 David Sanclimens
Director de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de la FUB

«Hem detectat una demanda
per part del sector vitivinícola»

ENTREVISTA

왘Jordi Vilaseca
Director general de l’escola Joviat

«Ens creiem la nostra
tradició vitivinícola i la
volem tirar endavant»

ARXIU/J. CUMPLIDO

Vilaseca destaca que no és el primer cop que FUB i Joviat col·laboren
R B. M./Manresa

David Sanclimens destaca que el programa dels postgraus ha estat validat per gent del sector
R B. M.
R Manresa

–Per què la FUB s’ha decidit a
llançar un postgrau en direcció i
gestió d’empreses vitivinícoles?
–Per dues raons fonamentals:
hem detectat una demanda del
sector vitivinícola i, d’altra banda, disposem, a més dels nostres
dotze anys d’experiència en gestió empresarial en l’àmbit universitari, del ‘know how’ de l’escola Joviat pel que fa a experiència i coneixement del món del vi,
i de la complicitat dels principals
actors en aquest àmbit.
–Com ha estat el procés de gestació d’aquesta innovadora
oferta formativa?
–Ha partit d’una iniciativa conjunta d’Empresarials de la FUB
i de l’escola Joviat, que s’ha enriquit amb l’aportació de les principals associacions de productors i patronals del sector, a les
quals es va presentar la proposta.
–Es tracta de la primera vegada a l’Estat que es du a terme un
programa de postgrau en l’àmbit vitivinícola enfocat des del
punt de vista de la gestió empresarial...
–Sí, hi ha força productes formatius ja consolidats en enologia, tast de vins, etc., però que
nosaltres en tinguem coneixement, no n’hi ha que combinin
aquest vessant amb el de la gestió
empresarial.
–La FUB disposa d’experiència i solvència en l’àmbit de la
formació empresarial, però ha
calgut buscar el suport de veus
expertes en el sector...
–Evidentment, no pots pretendre formar –com ho fa el postgrau– els professionals amb experiència en el sector del vi i del
cava si abans el programa no ha

estat comentat i validat amb la
gent que coneix bé aquest sector.
–Quin serà el paper concret de
l’escola Joviat i de les altres organitzacions que col·laboren en
aquest postgrau?
–L’escola Joviat lidera la docència en els mòduls que li són
propis per la seva especialitat i
co-coordina el postgrau juntament amb el professor Marc Bernadich, de la FUB. Vull fer una
menció especial del paper d’assessorament i d’impuls a la iniciativa que han fet l’Associació Vinícola Catalana,l’Institut del Cava,la Unió Vinícola del Penedès i
el suport de l’Institut Català de la
Vinya i el Vi (Incavi).
–Es tracta d’un programa amb
voluntat d’anar més enllà de la
comarca del Bages. És per això
que han decidit que es faci a
Barcelona?

EL POSTGRAU
El postgrau en direcció i
gestió d’empreses vitivinícoles és el primer d’aquestes característiques que es
farà a l’Estat. Es tracta
d’un programa que combina els aspectes més tècnics
de la producció del vi amb
tot allò referent a la gestió
empresarial i posa un èmfasi important en àrees que
es consideren estratègiques per al sector,com és la
de la internacionalització.
El curs tindrà lloc entre els
mesos de març i novembre
d’aquest any, a Barcelona,
a la seu de l’Institut Català
de la Vinya i el Vi.

–Sí, des del principi vam entendre que era un programa fet des
del Bages i per gent del Bages,però amb vocació d’adreçar-nos a
gent de tot el país. Catalunya és
un país ric en denominacions
d’origen,territorialment disseminades,i Barcelona és,ara per ara,
el lloc de referència per impartirhi un programa d’aquestes característiques.
–Quin perfil d’alumnes esperen que s’hi apuntin?
–Tant professionals amb experiència en el sector que vulguin
aprofundir en la seva formació
en aquest camp, com persones
que volen incorporar-se professionalment al món vitivinícola.
–Què ens pot dir de l’equip de
professors?
–Creiem que reflecteix aquesta
síntesi que pretén ser el postgrau:
experiència en tots els àmbits
funcionals de l’empresa, sòlida
formació acadèmica, i habilitats
en les tècniques del tast i dels maridatges.
–El sector del vi a Catalunya
gaudeix d’un prestigi creixent.
Què pot aportar una oferta formativa com aquesta a les empreses del sector?
–Una nova oportunitat d’aprofundir en la qualitat de les nostres
empreses i els nostres productes
vitivinícoles, mitjançant un producte formatiu especialment
concebut amb aquesta finalitat.
–De moment, hi ha prevista la
primera edició per a aquest any
2008. Han pensat a donar-hi
continuïtat?
–De ganes n’hi ha, naturalment, però hem de ser prudents i
tractar de fer-ho com més bé millor aquesta primera edició.
Aquesta és la clau per poder tornar-hi més endavant.

Com valora la seva col·laboració amb la FUB en l’organització del postgrau en direcció i
gestió d’empreses vitivinícoles?
–No és la primera vegada que
col·laborem junts. La bona relació que hi ha entre Joviat i FUB
ens ha permès treballar conjuntament en diferents actuacions i
projectes. En aquest nou treball
creiem en una combinació ideal
entre el món empresarial i la tecnologia en el món del vi. És un
postgrau ampli en coneixements i
creat des de les dues parts amb
una visió d’esdevenir un projecte
ambiciós i innovador.
–Vostès aportaran al conjunt
l’experiència i el coneixement
del món del vi...
–Cert. La conducció del mòdul
de Gestió de la Producció i Elaboració serà feta sota la professionalitat i experiència de l’enòleg
de Masies d’Avinyó, Joan Soler.
El Mòdul del Procés i Tècnica
sensorial del tast el duran les
mans expertes de tres professionals del sector, com són Jaume
Pont,barista i president del Comitè del Tast del Consell Regulador
de la DO Pla de Bages i dos professors de l’Escola, la Sandra Jo,
tècnic especialista d’Hoteleria i
mestre de sala de l’Escola, i en Josep Pelegrín, tècnic especialista,
diplomat en Turisme i barista.
–Com a coneixedor que és d’aquest sector, quin futur li veu a
Catalunya, en concret?
LA PÀGINA DE... és un espai setmanal que el diari Regió7 ofereix desinteressadament a agents cívics de la Catalunya central –Escola Politècnica Superior d’Enginyeria
de Manresa (EPSEM-UPC),
Fundació Universitària del Bages (FUB), Escoles Universitàries de Turisme Joviat, Consell
de Solidaritat de Manresa,
Fundació Lacetània i Federació d’Associacions de Veïns de
Manresa i Grup d’Informadors
de Majors Manresans– amb la
convicció que la projecció de

–Excel·lent.Ens creiem la nostra
tradició vitivinícola i la volem tirar endavant i fer-la gran com
sempre ha estat, és i seguirà sent.
Les condicions de clima i terra
que tenim fa que puguem presumir de bons caldos, originals de la
nostra terra i molt diferents d’altres Denominacions d’Origen.
–Creu que li manca professionalització?
–Tenim bodegues molt professionalitzades i molt bons enòlegs i
experts del sector.Tot i així hem de
ser exigents amb nosaltres mateixos i dir que encara n’hi manca.
Per tradició, hi ha moltes empreses petites que per poder fer un
salt qualitatiu necessiten experts
formats en les diferents matèries.
És aquí on creiem que aquest projecte pot ajudar amb força el futur
d’aquest sector.
–El Bages s’està posicionant cada vegada més com a referent en
els àmbits de la gastronomia i la
vitivinicultura. El fet que aquest
postgrau s’hagi impulsat des de la
comarca hi té quelcom a veure?
–Claríssimament. No és cap secret que el Bages ha estat una comarca vinculada al món del vi des
de temps remots, ha passat moments difícils i moments de glòria,
i ha passat de ser una de les millors a la gran oblidada de Catalunya. Amb força, treball i creença
en la nostra terra hem aconseguit
ressorgir i posicionar-nos de nou
dins l’elit dels vins a nivell català,
nacional i internacional.
la vida interna dels centres
d’ensenyament superior, de
l’activitat de les entitats que es
dediquen a la cooperació i de
les associacions de veïns de la
ciutat és dinamitzadora i socialment enriquidora. Les entitats i els centres elaboren lliurement el contingut de les seves pàgines; la redacció del diari fa desinteressadament la
feina d’edició. L’existència
d’aquest espai no condiciona
els criteris de Regió7 a l’hora
d’informar sobre activitats
d’interès general.

