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Quan el 2018 va agafar el relleu de Josep 
Maria Albet al capdavant de la DO Pene-
dès, Joan Huguet es va trobar una deno-
minació immersa en un munt de canvis i 
amb l’objectiu de millorar la seva posició 
al mercat. En els dos anys que fa que ocu-
pa la presidència del consell regulador, 
Huguet ha seguit apostant pels canvis. 
Ara, però, de forma endreçada i, sobretot, 
parlada. La DO treballa en la deinició del 
seu Pla Estratègic i està demanant als ce-
llers i elaboradors què volen ser d’aquí a 
uns anys. El que ells decideixin dibuixarà 
el Penedès vitícola del futur.

Per què cal repensar la DO?

Fa anys que anem reformulant la nostra estra-
tègia, i ara calia pujar un graó més.

La pandèmia ha acabat de fer l’empenta?

No, no ha estat la pandèmia. Abans de la crisi del 
coronavirus, ja ens plantejàvem la necessitat de 
replantejar la denominació. La crisi sanitària 
ens ha donat més temps per pensar-hi, i potser 
ens ha donat l’empenta que necessitàvem, però 
la voluntat ja hi era.

Com estan els elaboradors i els viticultors?

Estem desanimats. És normal. Han baixat les 
vendes, i sembla que els canals habituals de 
distribució –com és el sector de la restauració– 
encara no tenen data d’obertura.

Però en xifres la davallada no ha estat tan 
gran com es pensaven.

Les darreres dades que tenim, les del tercer tri-
mestre del 2020, relecteixen una caiguda de 
vendes del 8,5%. És cert que la xifra és bastant 
més baixa que la que vaticinàvem al juny, però 
també ho és que les ampolles que s’han venut 
són d’un valor inferior a les que es compraven 
fa uns mesos enrera. La incertesa genera por 
en els clients, i si poden gastar 10 en lloc de 20, 
doncs ho fan.

Com pensa sortir d’això, la DO Penedès?

Una de les feines més importants que tenim de 
cara al futur és deinir ben bé qui som. Deinir 
com volem que siguin els nostres vins, els nos-
tres cellers, les nostres vinyes. Hem de saber 

diferenciar-nos de la resta, i destacar la qualitat 
dels productes que elaborem.

Els estan preguntant als que fan els vins i 
als que cultiven el raïm què volen ser.

Sí, hem iniciat un procés participatiu perquè 
siguin els elaboradors i els viticultors els que 
ens diguin cap a on volen tirar. Cal que entre 
tots marquem quina tendència hem de seguir. 
Si nosaltres proposem una normativa, però qui 
l’ha d’aplicar no hi conia, no té cap sentit. En 
canvi, si et creus el que fas, la cosa canvia.

Al Penedès encara li costa creure en el 
que fa.

Un dels problemes més grans que té el Pene-
dès és que els viticultors ja fa anys que s’han 
desvinculat del producte inal, i això ens resta 
força com a territori. Jo tinc oliveres, i quan les 
porto al trull, veig els pagesos com s’esperen a 
veure com surt el seu oli. No volen que es barre-
gi ni una gota del suc de les seves olives amb les 
dels altres. Estan orgullosos de la matèria pri-
mera. Amb el raïm això no passa. El pagès porta 
la tractorada al celler que toca, aboca i se’n va. 
No es preocupa del que passa amb el seu raïm, 
i això no és bo.

Han perdut la iŀlusió.

Segurament. El preu que es paga per la matèria 
primera és irrisori. Ja estem a nivells dels anys 
noranta, i això pot fer desesperar qualsevol. 
N’hi ha que amb prou feines poden sobreviu-
re, i coses com les que han passat aquest any 
no ajuden. On s’ha vist que quan baixa l’oferta 
d’un producte, els preus es mantenen igual que 
anys anteriors? Aquí ha passat. Hi ha viticultors 
que han perdut ins al 50% de la collita pel míl-
diu, i ni així han obtingut un millor preu pel 
raïm. És lamentable.

Un tema de difícil solució.

O no. A mi em sembla que el millor que podem 
fer per tirar endavant és mirar enrere. Fa no-
més unes dècades, el Penedès era ple de petits 
cellers on els propietaris de vinyes elaboraven 
els seus propis vins. Parlo de cellers on es feien 
tines de 1.000 litres, però que permetien al vi-
ticultor vendre el seu producte i complementar 
el que treien del raïm. Crec que és aquí cap on 
hem d’intentar anar.

Començar a elaborar és car.

Sí, en som conscients. Per això hem proposat la 
creació del viver de cellers. Pensem que pot ser 
una bona eina perquè tota la gent jove que hi 
ha al Penedès interessada a elaborar faci el pas. 
Ja tenim el projecte redactat. Ja tenim la meitat 
del inançament del projecte, i esperem que el 
2022 la proposta sigui una realitat.

Molts joves dels quals parla estan apos-
tant per elaborar vins sense DO.

Si, és cert que hi ha molta gent que s’està su-
mant a aquesta tendència. N’hi ha que ho fan 
perquè són antisistema, altres perquè no cre-
uen en les DO, però també n’hi ha que no tro-
ben lloc a la denominació, i hem d’intentar do-
nar-los cabuda.

De qui parla?

Dels que fan vins de mínima intervenció, per 
exemple. El Penedès és la primera zona d’Eu-
ropa on es fan vins d’aquest tipus, i s’ha de bus-
car la manera que aquests elaboradors puguin 
formar part de la DO, perquè fan coses inte-
ressants, que poden sumar reconeixement a la 
nostra marca.

I què passa amb els escumosos?

Aquest és un tema complicat, i és un dels que 
haurem de tractar a bastament en l’elaboració 
del Pla Estratègic. Si em pregunta la meva opi-
nió, el meu somni és una DO catalana de vins 
escumosos. O del Penedès, si vol. M’agradaria 
recuperar el somni que tenien els nostres avis 
fa quaranta anys, abans que es creés la DO Cava.

Encara conversen amb Corpinnat per fer 
realitat aquest somni?

Sí, encara parlem, però el cert és que som molt 
lluny d’arribar a un acord. Però no hi renunci-
em. A més, tampoc és fàcil convèncer l’admi-
nistració de la necessitat d’aquesta igura. Amb 
el govern actual no ho veig viable.

Abans parlava de la DO Cava. Hi van tenir 
un estira-i-arronsa fa uns mesos...

La DO Cava, igual que vam fer nosaltres ja fa 
anys, ha deinit ara diferents subzones per a la 
denominació. Una d’elles, la Cava Valls Anoia-
Foix, té un nom molt similar a una de les de-
limitacions que vam establir nosaltres. Cava 
va incloure al registre de marques aquesta 

denominació, en una acció que mai abans s’ha-
via dut a terme. Vam interposar un recurs con-
tra aquesta decisió, però inalment vam arri-
bar a un acord de retirar-lo, i d’inscriure també 
els noms de les nostres subzones en aquest 
registre.

Josep Maria Albet va abandonar el ple del 
consell per aquesta decisió.

Sí, el Josep Maria és un lluitador de mena. Ell 
hauria arribat més lluny amb el recurs que vam 
interposar, però la majoria del ple de la DO va 
votar a favor de retirar-lo. A ell li va semblar que 
aquesta no era la millor manera, i va plegar. Em 
sap greu, perquè és una persona que ha fet mol-
tíssim per la DO Penedès.

Una de les coses que va encetar és la con-
versió cap a una denominació d’origen 
100% ecològica.

Sí, i és un camí que encara seguim. L’objectiu és 
arribar-hi d’aquí a uns anys, i convertir-nos en 
l’única DO a treballar exclusivament d’aquesta 
manera.

La clau és diferenciar-se.

Més que diferenciar-se, jo crec que la clau és 
concretar. Amb els vins passa com amb els ills: 
com més coses pots dir d’ells és que millor els 
coneixes.

I això ajuda el client a escollir, o més aviat 
el confon?

Al client l’ajuda a veure que el que fa el celler 
és autèntic. Aquest és l’interès del client. La 
resta són noms dels quals no es recorda ningú. 
El que hem de buscar és l’autenticitat, i en això 
treballem.

L’ENTREVISTA  Joan Huguet, president de la DO Penedès Eva López

“Una de les feines que tenim com 
a DO és definir ben bé qui som”
Joan Huguet

Amb el govern actual 
no veig viable la creació 
d’una nova denominació 
de vins escumosos”

Els viticultors ja fa anys 
que s’han desvinculat del 
producte final, i això ens 
resta força com a territori, 
per això promocionem 
el viver de cellers”

Amb els vins passa com 
amb els fills: com més 
coses pots dir d’ells és que 
millor els coneixes”

Vilafranca

Una setantena de persones participen a la xerrada perquè els cellers de l’entorn 
de l’estació de Vilafranca seiguin declarats Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)

Una setantena de persones van 
assistir dilluns a la xerrada orga-
nitzada pel Col·legi d’Arquitec-
tes de Catalunya sobre la petició 
que s’ha fet al Departament de 
Cultura perquè es protegeixin 

els cellers de l’entorn de l’esta-
ció de Vilafranca i que es decla-
rin com a Bé Cultural d’Interès 
Nacional (BCIN). A la xerrada 
es va explicar que també s’ha 
creat un manifest de suport a la 

protecció i valorització del pa-
trimoni industrial vinícola de 
Vilafranca i a un model dife-
rent de ciutat que en potenciï 
tant els seus valors culturals i 
econòmics com patrimonials.

Alt i Baix Penedès

CaixaBank, millor entitat del món en igualtat de  
gènere segons l’índex internacional de Bloomberg

CaixaBank ha obtingut la 
major puntuació del món en 
l’índex d’Igualtat de Gènere 
de Bloomberg 2021, un se-
lectiu integrat per les compa-
nyies més compromeses amb 

la igualtat de gènere a nivell 
internacional, d’acord amb 
les dades de Bloomberg. Per 
primera vegada, l’entitat ban-
cària es converteix en líder 
absolut del GEI.
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El turisme rural va néixer a Catalunya el 1983. Vam ser un dels 
primers territoris de la península Ibèrica a regular aquesta activi-
tat, ja ben implantada en altres països europeus. Des dels seus ini-
cis ha estat una eina molt potent per aportar vectors d’innovació, 
dinamització i diversiicació a l’economia de les àrees rurals. Un 
bon exemple en són les zones vitícoles del Penedès.
Per les seves característiques especials, aquest sector, gestionat 
per empreses individuals o microempreses familiars, té una gran 
capacitat per estimular la creació de noves activitats turístiques 
al seu entorn. I una gran capacitat de creació de sinergies amb 
entitats i administracions amb l’objectiu de preservar i posar en 
valor elements essencials per al conjunt de la societat catalana 
com la bellesa del paisatge, l’excepcional patrimoni cultural i els 
elements essencials de la identitat i tradició rural.

L’impacte de la pandèmia en el turisme rural

El sector ha resultat molt castigat per l’arribada de la Covid-19, 
que ha ocasionat llargs períodes d’inactivitat (més de 8 mesos 
el 2020) per les restriccions en la mobilitat dels ciutadans que 
impedia l’arribada dels clients. L’absència de turistes als allotja-
ments provoca una allau de pèrdues econòmiques en el conjunt 
del territori: reducció de la venda de productes locals, descens de 
vendes al petit comerç local, inactivitat de les empreses d’activi-
tats i serveis turístics i del sector de la restauració.
La inactivitat forçosa dels allotjaments rurals ha provocat un 
descens dels ingressos a les zones rurals d’uns 5 milions d’euros 
mensuals al conjunt de Catalunya
Per les seves característiques i els estrictes protocols de prevenció 
implantats, el turisme rural és una activitat totalment segura per 
als clients i per a la destinació, que permet als seus clients recupe-
rar l’anhelat contacte amb la natura i els espais oberts.
El sector ha demanat a la Generalitat de Catalunya la represa de 
l’activitat i ajudes econòmiques per tal de poder continuar man-
tenint viu el sector.

Montserrat Coberó

Directora dels serveis Tècnics 
de la Confederació Turalcat

El turisme rural, motor de 
desenvolupament per al medi rural

La DO Catalunya i Enotu-
rista estrenen una nova col-
laboració que es materialit-
za en el projecte Mr. Vin, un 
personatge que cada dijous 
demostrarà que és possible 
gaudir del vi català DO Cata-
lunya sense complexos: on 
vulguis, quan vulguis i amb 
qui vulguis.
Es tracta de clips breus on 
aquest simpàtic personatge 
es desplaçarà ins on faci falta 

per maridar un vi DO Catalu-
nya en diferents escenaris. 
No és la primera col·laboració 
de la DO Catalunya amb 
l’Enoturista, amb qui ja es 
van publicar conjuntament 
les Enoidees, consells pràc-
tics i curiositats sobre el vi. 
Enguany però, en la línia de 
la campanya de la DO Catalu-
nya “el vi sense complexos”, 
la denominació vol seguir di-
fonent aquesta idea de poder 
gaudir del vi sense pretensi-
ons i fer-lo accessible també 
a aquelles persones que enca-
ra no s’atreveixen a demanar 
una copa de vi.

Alt i Baix Penedès  |  Promoció 

Mr. Vin, el nou projecte 
de la DO Catalunya 
amb Enoturista
// FET Cada dijous mostrarà com es 

pot gaudir del vi sense complexos

3d8
Vilafranca

Un dels establiments comer-
cials de referència per a la pa-
gesia de Sant Martí Sarroca 
i dels pobles del voltant des 
del 1939, Cereals Josep Maria 
Queraltó (conegut a la zona 
com Can Carbó), ha irmat un 
conveni de col·laboració amb 
Cevipe Grup Cooperatiu per 
ampliar el servei i la compe-
titivitat unint esforços amb 
AgroCevipe.
Amb aquest acord, Can Carbó 

ampliarà els serveis que ja 
subministrava als viticultors 
de Sant Martí Sarroca i vol-
tants, com ara adobs, itosa-
nitaris i emparrats. AgroCe-
vipe és la branca de Cevipe 
Grup Cooperatiu encarregada 
del subministrament i distri-
bució de productes agrícoles 
dirigits als professionals vi-
tivinícoles, agricultors i pú-
blic en general. Amb aquest 
acord, AgroCevipe tindrà 12 
punts de venda a la geograia 
de la zona cava i donarà servei 
i suport a més de 3.000 viti-
cultors i 10.000 hectàrees de 
vinya a la zona cava.

Alt i Baix Penedès  |  Acord 

Cevipe augmenta la 
presència i millora el 
servei al Penedès
// PACTE L’entitat signa un conveni 

de col·laboració amb Can Carbó

3d8
Vilafranca

David Jobé serà protagonista dels clips de Mr. Vin | DO CATALUNYA Josep M. Queraltó i Xavier Farré | CEVIPE

El professor i investigador de 
la Universitat de Barcelona i 
codirector de l’Observatori 
del Turisme Rural a l’Estat es-
panyol Enric López serà l’en-
carregat d’obrir la tertúlia “La 
masia. Turisme rural i enotu-
risme”, que tindrà lloc el 16 
de febrer, a les 19 h, a l’Escola 
d’Enoturisme de Catalunya. 
Aquesta tertúlia, inclosa en el 
cicle “Les tertúlies del CEPvi” 

(Centre d’Estudis del Paisat-
ge Vivitinícola), arriba en un 
moment en què la pandèmia 
de la Covid-19 ha provocat la 
limitació de l’activitat i, alho-
ra, ha consolidat el turisme 
rural com l’alternativa a les 
destinacions de masses. 
Les comarques de l’Alt Pe-
nedès i l’Anoia concentren 
la meitat de l’oferta de tu-
risme rural de la demarcació 
de Barcelona, i això obliga 
a tenir-les presents a l’hora 
d’afrontar el debat sobre eno-
turisme al Penedès.
L’objectiu de “Les tertúlies 

del CEPvi” és apropar la re-
alitat del sector als alumnes 
de l’Escola d’Enoturisme i a 
les empreses vinculades. La 
paisatgista Soazig Darnay i la 
historiadora Montserrat Julià, 
ambdues membres del CEPvi, 
impulsen aquest debat amb 
les empreses del sector per 
estudiar la realitat actual del 
turisme rural i els seus vincles 
amb el sector del vi. 
Les inscripcions es poden fer 
de manera gratuïta a través de 
la pàgina web escolaenoturis-
me.vilafranca.cat.

Alt i Baix Penedès  |  Debat 

El paper del turisme 
rural en l’enoturisme, 
a les tertúlies del CEPvi
// DATA La nova sessió tindrà lloc el 16 de febrer i hi 

participaran investigadors i propietaris de masies
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La regidora d’Educació de 
l’Ajuntament de Vilafranca, 
Xell Montserrat, i la directo-
ra de l’Escola d’Enoturisme de 
Catalunya, Ester Garcia, han 
presentat aquesta setmana 
els nous cursos finançats pel 
Consorci de la Formació Con-
tínua de Catalunya, que per-
meten oferir formació 100% 
subvencionada en el sector de 
l’enoturisme.

Ester Garcia ha explicat que, a 
banda de la formació ocupaci-
onal i la formació professional, 
una línia important de treball 
de l’Escola d’Enoturisme és la 
formació contínua “per millo-
rar la professionalització del 
sector”. Fa quatre anys que l’Es-
cola d’Enoturisme presenta un 
projecte al consorci amb aquest 
objectiu.
“Darrere hi ha un treball per 
pensar plegats juntament amb 
les diferents rutes del vi catala-
nes en les necessitats globals del 
sector”, ha airmat. En els dar-
rers anys de desenvolupament 

d’aquest projecte amb el suport 
del consorci han participat en 
les propostes de formació més 
de 900 alumnes d’arreu.
Per a enguany s’ha previst 
una àmplia oferta de forma-
ció amb 8 propostes de cursos 
destinats en global a unes 120 
persones. Hi poden participar 
treballadors en actiu, desocu-
pats, autònoms, persones que 
estiguin en ERTO i ERO de ma-
nera preferent, a nivell de tot 
Catalunya.
Es pot consultar més informa-
ció a escolaenoturisme.vila-
franca.cat.

Alt i Baix Penedès  |  Ensenyament 

Nou pla de formació de 
l’Escola d’Enoturisme 
100% subvencionat
// PARTICIPACIÓ Els darrers anys han participat en 

la formació contínua del centre uns 900 alumnes
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Alt i Baix Penedès

Rècord d’inscripcions al concurs de la DO Catalunya Digital Wine Contest

El reconegut concurs Bloc-
DOCat, creat fa més de 14 
anys per la DO Catalunya per 
premiar les iniciatives digi-
tals de divulgació i reflexió 
al voltant de la cultura del 
vi, s’ha convertit enguany 

en el Digital Wine Contest, 
un format de concurs adaptat 
als nous temps i amb molta 
més presència de les xarxes 
socials. La convocatòria es 
va obrir el 3 de desembre, i 
a l’espera de veure la respos-

ta dels usuaris i usuàries, els 
textos, imatges i vídeos es 
poden veure a les xarxes so-
cials, ja que ha estat requisit 
etiquetar la @docatalunya i 
afegir el hashtag oficial del 
concurs, #DWCDOCat. 

Sant Sadurní

Freixenet dona suport a l’hostaleria de Tarragona

Freixenet ha signat un convei 
de col·laboració amb l’Associa-
ció d’Hostaleria de Tarragona 
que possibilitarà que l’AEHT 
segueixi dinamitzant i donant 
suport als bars, hotels i restau-
rants a través de diverses actu-

acions de promoció dels associ-
ats que necessiten contrarestar 
els efectes de la pandèmia. Per 
la seva part, Freixenet serà 
present en diverses jornades i 
actes que l’AEHT organitzarà 
arreu del territori.


