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Editorial
CORPINNAT: incentiu,
il·lusió, paradigma
l 10 d’abril farà quatre anys que presentàvem CORPINNAT al món
amb la intenció plenament constructiva de posar el Territori i la Qualitat al centre del focus. Per aconseguir-ho, es van aprovar un requisits
rigorosos recollits en un dels reglaments més exigents del món del vi
escumós, avui dia, i articulat en la figu¬ra jurídica de Marca Col·lectiva
de la Unió Europea.
Així doncs, per primera vegada en tot l’Estat espanyol, apareix un reglament aprovat
per la EUIPO (Oficina Europea de la Propietat Intel·lectual, en les seves sigles en anglès) que implica el 100% de l’empresa en els seus requisits fundacionals. És a dir, que
fa una segmentació del 100% dels vins escumosos per raó social i no per producte.
Era important i urgent poder explicar de manera explícita i oficial una cosa “a priori”
tan senzilla com dir d’on som i com fem les coses.
Avui, CORPINNAT ja és un nom sinònim de prestigi, que agrupa 11 cellers del cor
del Penedès.
CORPINNAT va néixer d’una il·lusió convertida en necessitat per donar a conèixer
un model de producció. En un territori malmès per uns preus del raïm irrisoris des
de fa anys. En un territori vell, situat al mig del pas, entre zones densament poblades i industrialitzades que amenacen d’engolir les vinyes. En un territori que ha
perdut la relació entre el vi i la vinya, doncs hi ha molts pagesos, pocs cellers (un
celler és un lloc on el raïm es transforma en vi), i molts embotelladors i marquistes.
Som conscients que som una entitat petita i que nosaltres sols no podrem resoldre
totes les amenaces i febleses que tenim. Fins i tot la nostra capacitat transformadora del territori és tot just incipient, però és cert que CORPINNAT ha actuat i està
actuant com a catalitzador, com a punta de llança. CORPINNAT és una proposta
que demostra que podem fer les coses d’una altra manera i que tenim un potencial
enorme com a territori de vins escumosos de qualitat, originalitat i llarga criança.
Amb tot el retorn econòmic, social i mediambiental que això comporta. CORPINNAT
vol ser un incentiu, una il·lusió, un paradigma per seguir creient que aquí podem fer
grans vins escumosos del món i ser reconeguts.
CORPINNAT és una manera d’explicar que nosaltres cultivem les vinyes, sempre
ecològiques, que si comprem una part del raïm el paguem dignament, que vinifiquem íntegrament als nostres cellers i no comprem vins a tercers, que no comprem
ampolles en punta o en procés de criança, que collim a mà, que criem totes les
nostres ampolles com a mínim durant un any i mig a les caves, que les nostres marques només poden vestir vins del nostre territori i, per tant, van íntimament lligades
al lloc, que sempre diem qui som sense embuts, identificant-nos amb la nostra raó
social sencera en l’etiquetatge de totes les ampolles i que tenim un compromís
ferm amb les nostres varietats històriques, mediterrànies.
CORPINNAT és una marca oberta a tothom. A tothom que tingui la vocació i la
paciència d’arribar a enllaçar unes vinyes amb uns compromisos d’elaboració que
busquen l’excel·lència a llarg termini. A nosaltres no se’ns acut una altra manera de
capgirar la situació, a poc a poc, amb fermesa, amb rigor i amb treball constant.
Possiblement fa només quatre anys ningú no hauria dit que CORPINNAT era una idea
possible. I, en canvi, és una realitat. El futur està per escriure, però nosaltres estem convençuts que CORPINNAT avança en la bona direcció, que és la de participar activament
en l’objectiu compartit de convertir aquest territori, el cor del Penedès, en una regió
vitivinícola reconeguda arreu del món per la seva elaboració de grans vins escumosos.
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Ton Mata
president

Xavier Nadal
vicepresident

Qui som
ORPINNAT som una marca col·lectiva
de la Unió Europea fundada l’abril del
2018 i que avui integra 11 cellers: Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté
i Coca, Torelló, Huguet-Can Feixes, Júlia
Bernet, Mas Candí, Can Descregut i Pardas. La marca va néixer fa quatre anys amb la voluntat
de posar en valor i identificar els grans vins escumosos
que s’elaboren al cor del Penedès sota un dels reglaments de qualitat més exigents del món.
Aquest Reglament d’Ús únic garanteix els màxims estàndards de qualitat tant en el cultiu de la vinya com en
l’elaboració al celler: vinyes 100% ecològiques, verema
100% manual, elaboració 100% a la propietat, llargues
criances, compromís amb les varietats històriques i
contractes de llarga durada i a un preu mínim garantit
amb els viticultors proveïdors.

La titularitat de la marca és de l’Associació de Viticultors i Elaboradors CORPINNAT-AVEC, que es governa a
través d’una Junta Directiva integrada per sis associats
i l’Assemblea General on cada celler té un representant
amb veu i vot. Ton Mata ocupa la presidència de l’assodirecciació i Xavier Nadal n’és el vicepresident. L’
tiu el completen Jaume Mata, com a gerent, i Joaquim
Griell, com a secretari i assessor jurídic. La seu social
de CORPINNAT es troba situada a la plaça Manuel Raventós 1, 1r. , de Sant Sadurní d’Anoia.
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La marca
és una marca col·lectiva de la Unió Europea que avui empara 11 cellers de la regió
del Penedès elaboradors de grans vins escumosos sota un dels manuals de qualitat més exigents del món:
raïm 100% ecològic, collit a mà i vinificat a la propietat, llargues criances i contractes de llarga durada amb els
viticultors.

997 km2 22.966 ha.

Territori i qualitat

Vinyes
ecològiques

Verema
manual

Vinificació a la
propietat

Llargues
criances

M E M Ò R I A A N U A L 2021 I 5

Compromís amb
les varietats
històriques

Vinya de propietat
i contractes de
llarga durada

La vinya
Clima
mediterrani

CULTIU ECOLÒGIC

Cultiu 100%
ecològic

Varietats
històriques

Verema 100%
manual

VARIETATS
AUTORITZADES

Auditoria
anual

CONTRACTES

Històriques (mínim 90%):
0,70€ + IPC agrari per
a tota la raó social .

Autoritzades (màxim 10%):

TERRITORI
CORPINNAT

90%

10%

VINYA DE TITULARITAT
PRÒPIA

LA VEREMA

El celler
Celler eco
certificat

CERTIFICACIÓ
ECOLÒGICA
VINIFICACIÓ PRÒPIA
CRIANÇA

100% de la vinificació
a la propietat
(per raó social)

Llargues
criances

Auditoria
anual

TAPAMENT DE L’AMPOLLA

COMPRES NO PERMESES

SULFITS AFEGITS

MARCA BLANCA

ESCUMOSOS 100%
CORPINNAT
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Criances
17%
DE

18 A 30

28%

55%

MESOS

DE

Tots els vins escumosos
CORPINNAT es comercialitzen
amb una criança mínima de 18
mesos

30 A 60

MESOS

Tots els cellers CORPINNAT
tenen al mercat com a mínim
1 escumós de 30 mesos de
criança

MÉS DE

60

MESOS

Tots els cellers CORPINNAT
tenen al mercat com a mínim
1 escumós de 60 mesos de
criança

L’ampolla
COLLARÍ

MARCA
I CLAIM

TAP
Opcional per posar
la marca en absència
d’etiqueta

LA MARCA

DATA DE
DESGORJAMENT
EXCLUSIVITAT
NOM DE
L’ESCUMÓS

La marca CORPINNAT ha de
constar en un lloc central
i destacat de l’etiqueta
principal segons el Manual
d’Identitat Visual Corporativa

Visibilitat i
identificació del valor
de la marca

Al tap hi ha de
figurar la marca
CORPINNAT

Transparència i
informació detallada per
al consumidor a l’etiqueta

Auditoria anual
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RAÓ SOCIAL
COMPLETA*

Requisit de marca
Marca exclusiva per
territori

Perfil econòmic

FACTURACIÓ

VISITES
ENOTURÍSTIQUES

AMPOLLES
COMERCIALITZADES
ANY SORTIDA AL
MERCAT PRIMER
ESCUMÓS

PREU MITJÀ
ORIENTATIU
AMPOLLA
(PVP)

REFERÈNCIES
QUE ES
COMERCIALITZEN
CENTRES
DE TREBALL*

VITICULTORS
PROVEÏDORS*

HECTÀREES DE
VITICULTORS
INDEPENDENTS*

HECTÀREES
PRÒPIES*
HECTÀREES
ARRENDADES*
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TREBALLADORS*

Perfil econòmic
AMPOLLES COMERCIALITZADES

2021
2020

-23%

2021

2,3M

+35%

21.144

2019

1,7M

2019

VISITES ENOTURÍSTIQUES
-39,2%

34.827

2,2M
TREBALLADORS
FACTURACIÓ

2021
2020

2021
23,1M€

+37,5%
-19%

252

2020

223

16,8M€

2019

20,7M€

CENTRES DE TREBALL

2021
REFERÈNCIES COMERCIALITZADES

2021
2020

+6,6%

2020

77

+24%

HECTÀREES PRÒPIES*

62

VITICULTORS PROVEÏDORS*

2020

+38%

644
604,3

72
HECTÀREES DE VITICULTORS
INDEPENDENTS*

52

PREU MITJÀ ORIENTATIU
AMPOLLA (PVP)

2020

+6,6%

2020

2021

2021

16
15

2021

2021

+13%

+2%

347,5
192

2020

17,35€
17€

+80,98%

HECTÀREES ARRENDADES

2021

57

2020

36
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+58,33%

CORPINNAT
55

PAÏSOS
EXPORTACIÓ

Alemanya
Andorra

19,7%
PERCENTATGE
EXPORTACIÓ
SOBRE TOTAL
PRODUCCIÓ

Dinamarca
Suècia
Suïssa
EUA
Japó
Finlàndia

Canadà
Regne Unit
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Drets i deures
Drets

Deures
Participació en totes les accions conjuntes
impulsades per la marca (fires, tastos, activitats enoturístiques, presentacions...)

Incorporació de la marca CORPINNAT a totes les ampolles de vi escumós del celler així
com al packaging

Un celler = un vot

Aportació inicial d’ingrés a l’AVEC de 3.000€

Promoció del celler a través dels canals de
comunicació de la marca (web, newsletter,
comunicats de premsa...) i als perfils de les
XS de la marca

Superació d’una auditoria prèvia abans de
l’ingrés com a soci de la marca
Superació de 2 auditories anuals (vinya i celler)
Compliment del Reglament d’Ús de la marca
i dels Estatuts de l’AVEC

Integració del celler a l’assemblea general de
l’Associació de Viticultors i Elaboradors CORPINNAT (AVEC)

Satisfer les quotes trimestrals segons nombre d’ampolles venudes l’any anterior (0,050€
x ampolla) amb una aportació mínima de
1.500€ anual

Valor social
CELLERS FAMILIARS

RESPONSABILITAT SOCIAL
CORPORATIVA

RECONEIXAMENT
NACIONAL I
INTERNACIONAL

M E M Ò R I A A N U A L 2021 I 11

SOSTENIBLITAT

Balanç d’activitats
Neix el Festival Gastronòmic CORPINNAT
mb l’objectiu de
donar a conèixer el territori, els
nostres vins escumosos i estar
al costat del món
de la restauració, un dels més perjudicats per la pandèmia, l’estiu de
2021 vam decidir organitzar el
primer Festival Gastronòmic
CORPINNAT amb la voluntat que esdevingui un acte
de referència en el calendari d’activitats de la marca.
Gairebé 2.500 persones van
gaudir dels 65 sopars que es
van organitzar entre final de
juny i principi d’agost en espais singulars dels cellers i que van servir
59 xefs de reconegut prestigi d’arreu de Catalunya.
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Balanç d’activitats
Relleu a la
presidència

Pardas,
l’onzè soci

E

l mes de maig de 2021 el celler Pardas de Torrelavit, amb
Ramon Parera i Jordi Arnan
al capdavant, s’incorpora com a
onzè soci de CORPINNAT. És el
primer celler que neix 100% CORPINNAT ja que les seves primeres
ampolles d’escumós surten el mercat aquest 2022 amb prop de 40
mesos de criança.

E

l mes de juny l’assemblea de
l’AVEC aprova per unanimitat la composició de la nova
junta directiva, encapçalada per
Ton Mata, com a president, i Xavier
Nadal, com a vicepresident. Xavier
Gramona deixa la presidència després de quatre anys al capdavant de
l’AVEC, i el seu fill, Leo Gramona, el
substitueix en representació de la
marca a la junta directiva i l’assemblea de CORPINNAT.

En contra de
la MAT

L

’agost de 2021 l’assemblea de
l’AVEC fa públic un manifest
on es posiciona en contra del
traçat d’una nova línia de Molt Alta
Tensió (MAT) que preveu travessar el
Penedès generant un greu perjudici al
paisatge vitivinícola. En el mateix manifest, CORPINNAT també mostra el
seu rebuig al projecte per construir un
polígon industrial en la zona de Sant
Marçal-Cal Vies, una plana agrícola
d’elevat valor paisatgístic i agronòmic
que comparteixen els termes municipals de Castellví de la Marca, Castellet i la Gornal i l’Arboç.

Fotografia: CEPVI

Dia Internacional
CORPINNAT

E

l 22 de maig se celebra el Dia Internacional CORPINNAT obligats per les restriccions imposades per la pandèmia, ja que
la data de celebració és el 10 d’abril. Els cellers
celebren una jornada de portes oberta solidària i
organitzen visites concertades al preu únic de 5
euros. La recaptació íntegra (1.970€) s’entrega al
Centre d’Estudis del Paisatge Vitivinícola-CEPVi
per la seva tasca a favor de la defensa de la sostenibilitat del territori i la preservació del paisatge
de vinyes.
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Renovació
amb Bureau
Veritas

E

l mes d’agost, CORPINNAT
renova el contracte amb l’entitat de certificació Bureau
Veritas perquè continuï realitzant
els controls i les auditories de qualitat que han de superar periòdicament tots els socis de la marca col·lectiva i que són la màxima garantia
de compliment del Reglament d’Ús.

Tastos i distincions
Tastos amb els
sommeliers per
tot el territori
mb la col·laboració de
l’Associació Catalana
de Sommeliers hem
realitzat durant tot el
2021 tastos arreu del
territori per donar a
conèixer els valors de la nostra marca i
els nostres vins escumosos. Vam iniciar gira a Salou (Tarragona) el setembre i vam continuar a Girona, a l’octubre,
i Barcelona i Lleida, al novembre. Entre
els assistents vam tenir el goig de rebre
el sommelier del Celler de Can Roca, Josep Roca. Per fer aquesta activitat vam
comptar amb la col·laboració de l’Incavi.
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Tastos i distincions
Tres
CORPINNATS,
millors vins
de La Guia
2022

E

noteca Gramona Brut Nature
2006, Turó d’en Mota 2007
de Recaredo i Sabaté i Coca
Reserva Familiar 2012 són escollits
com els millors vins de La Guia de
Vins de Catalunya i el Rosselló 2022.
La resta de cellers que participen en
el concurs obtenen també puntuacions per sobre dels 9,50 punts.

Quatre corpinnats, entre
els 8 millors escumosos
catalans que recomana la
revista Forbes

Q

uatre corpinnats seleccionats entre els vuit millors
vins escumosos catalans
que recomana la prestigiosa revista Forbes. Concretament són l’Original 1887 Gran Reserva Brut Nature de Llopart, Torelló Finca Can
Martí, Can Descregut Brut Nature
Reserva i Mas Candí Segunyola.

Tast vertical CORPINNAT, menció especial
de corpinnats als Premis Barcelona
amb Miquel
Sustainable Tourism
Hudin

E

l periodista i escriptor de
vins afincat al Pirorat, Miquel Hudin, realitza un tast
vertical (diverses anyades) de corpinnats dels 11 celler. El tast té lloc
al celler Júlia Bernet.

C

ORPINNAT rep una menció especial als Premis Barcelona Sustainable Tourism 2021 pel nostre compromís amb la viticultura ecològica
i les varietats autòctones. El mateix jurat atorga el Premi a la Sostenibilitat Ambiental al celler Llopart.

Tast amb els alumnes de
l’Escola d’Hostaleria de Girona

E

l vicepresident de CORPINNAT, Xavier Nadal, dirigeix
un tast/presentació de CORPINNAT amb els alumnes del surs
de sumillería de l’Escola d’Hostaleria de Girona.
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Agenda 2022
10

DIA INTERNACIONAL
CORPINNAT

ABRIL

FESTIVAL GASTRONÒMIC
CORPINNAT

JUNY
JULIOL

FESTA FINAL DE VEREMA
CORPINNAT

SETEMBRE

Associació de Viticultors i Elaboradors CORPINNAT-AVEC
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