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E l 10 d’abril farà cinc anys que presentàvem en societat, 
a Sant Sadurní d’Anoia, la nova marca col·lectiva de 
vins escumosos de qualitat CORPINNAT. La marca avui 
ja empara onze empreses familiars que compartim 
els principis de rigor i qualitat que regeixen el nostre 

segell. CORPINNAT va néixer amb l’objectiu de posar en valor els 
grans vins escumosos del Penedès sota un dels reglaments més 
estrictes d’arreu del món. I podem dir amb satisfacció que, cinc anys 
després, aquests valors d’exigència han permès consolidar-nos com 
una marca de referència internacional. Així ho avalen les xifres que 
recollim en aquesta Memòria 2022, que confirmen que CORPINNAT 
s’ha guanyat un lloc i un respecte, i gaudeix de la confiança i la com-
plaença del consumidor. 

Al llarg d’aquests cinc anys de vida ens hem hagut d’explicar molt, 
i ho continuem fent, per posar en valor els compromisos que ens 
van portar a crear la marca i que donen sentit a la nostra existència. 
CORPINNAT té l’únic reglament de tot Europa que, a més de definir 
els estrictes requisits que han de complir totes i cada una de les 
ampolles de vi escumós, defineix l’ADN dels nostres cellers: tots els 
vins que comercialitzem han de procedir de la pròpia vinificació, que 
ha de ser ecològica i a partir de raïms de collita pròpia o pagats a 
un preu mínim per integrar el viticultor a la cadena de valor; també 
regula la utilització de les marques exclusivament per als vins del 
propi territori. Hem aconseguit aglutinar en una sola paraula, COR-
PINNAT, tots aquests atributs. Una paraula genuïna i inimitable que 
ja ha esdevingut el nom del nostre vi. 

Aquest 2023 obrim una nova etapa que ens ha de permetre créixer 
com a col·lectiu, sense renunciar a cap d’aquests compromisos que 
són la nostra raó de ser, la nostra força. Els efectes del canvi climàtic, 
no només al sector de la viticultura sinó al conjunt de la societat, i la 
crisi mundial de l’energia i els subministres ens obliguen a redoblar 
els esforços per ser més sostenibles, i garantir uns preus justos per 
a tota la cadena de valor, des de la vinya a la copa. 

Davant d’aquests i altres desafiaments, però amb la mateixa il·lusió 
que el primer dia, afrontem aquest futur convençuts i orgullosos 
que CORPINNAT continuarà bategant amb força per reivindicar i 
posar al lloc que es mereixen els grans vins escumosos nascuts al 
cor del Penedès. 

Ton Mata
president

CORPINNAT, el nom del nostre vi

Xavier Nadal
vicepresident

Editorial
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  som una marca 
col·lectiva de la Unió Europea funda-
da l’abril del 2018 i que avui integra 
11 cellers: Gramona, Llopart, Nadal, 
Recaredo, Sabaté i Coca, Torelló, Hu-
guet-Can Feixes, Júlia Bernet, Mas 
Candí, Can Descregut i Pardas. La 
marca va néixer fa cinc 
anys amb la voluntat 
de posar en valor 
i identificar els 
grans vins es-
cumosos 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’elabo-
ració al celler: vinyes 100% ecològiques, 

verema 100% manual, elaboració 
100% a la propietat, llargues 

criances, compromís amb 
les varietats històriques i 
contractes de llarga du-
rada i a un preu mínim 
garantit amb els viti-
cultors proveïdors.  

La titularitat de la marca és de l’As-
sociació de Viticultors i Elaboradors 
CORPINNAT-AVEC, que es governa a 
través d’una Junta Directiva integrada 
per set associats i l’Assemblea General 
on cada celler té un representant amb 
veu i vot. Ton Mata ocupa la presidèn-
cia de l’associació i Xavier Nadal n’és el 
vicepresident. L’staff directiu el com-
pleten Jaume Mata, com a gerent i 
secretari, i Josep M. Flores  (Taempus) 
com a responsable de comunicació. 
La seu social de CORPINNAT es troba 
situada a la plaça Manuel Raventós 1, 
1r. , de Sant Sadurní d’Anoia. 

Qui som
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El territori  ocupa una superfície de 997 km2 al cor del Penedès històric, abraçant totalment o parcialment 
46 municipis de les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, l’Alt Camp, el Baix Llobregat i l’Anoia. Del total d’aquesta 
extensió, 22.966 hectàrees estan dedicades al cultiu de vinya, i, d’aquestes, actualment 1.126 hectàrees es destinen a 
l’elaboració de vins escumosos . 

Mediterranean Sea

Sant Sadurní 
d’Anoia

BARCELONA

Sitges

Vilanova i la Geltrú

Vilafranca  
del Penedès

El Vendrell

TARRAGONA

Territori i qualitat

Vinya de propietat  
i contractes de 
llarga durada

Compromís amb 
les varietats 
històriques

Llargues 
criancesVinificació a la 

propietat
Verema 
manual

Vinyes 
ecològiques
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CERTIFICACIÓ 
ECOLÒGICA 
Segell eco obligatori.

VINIFICACIÓ PRÒPIA 
Per tota la raó social.

CRIANÇA 
Mínima de 18 mesos i obligació de te-
nir al mercat com a mínim un escumós 
de 30 mesos i un altre de 60 mesos.

TAPAMENT DE L’AMPOLLA
Ús de tap de suro i morrió.

SULFITS AFEGITS 
Màxim 90mg/l.

ESCUMOSOS 100% 
CORPINNAT
El celler CORPINNAT només pot  
elaborar i comercialitzar vi escumós 
CORPINNAT.

COMPRES NO PERMESES
Most, vi i ampolles en punta.

MARCA BLANCA
No permesa. 

CULTIU ECOLÒGIC
Totes les vinyes han de 
ser de cultiu ecològic 
certificat i per tota la 
raó social. Es permet comprar 
raïm ecològic només procedent del  
territori CORPINNAT.

TERRITORI CORPINNAT
Totes les vinyes han d’estar dintre 
del territori CORPINNAT, que com-
prèn íntegrament o parcialment 46 
municipis.

VARIETATS AUTORITZADES
Històriques (mínim 90%): xarel·lo, 
macabeu, parellada, malvasia (subirat 
parent), garnatxa negra, monastrell, 
sumoll i xarel·lo vermell.

Autoritzades (màxim 10%): mal-
vasia de Sitges, trepat, chardonnay 
i pinot noir.

VINYA DE TITULARITAT 
PRÒPIA
Tots els cellers han de tenir vinya de 
titularitat pròpia.

CONTRACTES
Els contractes amb els viticultors 
proveïdors han de ser de llarga du-
rada (tres anys o més) i amb un preu 
mínim garantit que aquest 2023 serà 
de 0,75€ + IPC general per a tota la raó 
social (*). L’elaborador pot comprar 
un petit percentatge de raïm amb 
un contracte anual.
*IPC interanual acumulat de 30/4/2022 a 30/4/2023

LA VEREMA
La verema manual s’ha de portar 
en caixes o bé amb remolc petit per 
respectar la integritat del raïm.

90% 10%

La vinya Valors i requisits

El celler Valors i requisits

Varietats 
històriques

100%  vinificació  
a la propietat  

(per raó social)

Verema 100% 
manual

Llargues 
criances

Cultiu 100% 
ecològic 

Celler eco 
certificat

Clima
mediterrani

Auditoria 
anual

Auditoria 
anual
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ETIQUETA CONTRAETIQUETA

TAP

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

Al tap hi ha de figurar 
la marca CORPINNAT

Els cellers de nova creació disposen de transitòries per adaptar-se a les criances de més de 30 mesos i més de 60 mesos

Criances en ampolla

L’ampolla etiquetatge

* No es pot substituir el 
nom de l’elaborador per un 

nom comercial o codi

COLLARÍ
Opcional per posar 
la marca en absència 
d’etiqueta

LA MARCA
EXCLUSIVITAT 
NOM  
DE L’ESCUMÓS

MARCA I CLAIM 

DATA DE 
DESGORJAMENT

RAÓ SOCIAL 
COMPLETA*

Tots els vins escumosos  Corpinnat  
es comercialitzen amb una criança 

mínima de 18 mesos

Tots els cellers Corpinnat  
tenen al mercat com a mínim  

1 escumós de 60 mesos de criança

Tots els cellers Corpinnat  
tenen al mercat com a mínim  

1 escumós de 30 mesos de criança

62 %
de 30 a 60 mesos

22%
Més de 60 mesosde 18 a 30 mesos

16%

Transparència i  
informació detallada  
per al consumidor a 

l’etiqueta

Auditoria  
anual 

Visibilitat i  
identificació  
del valor de  

la marca

Requisit de marca 
Marca exclusiva  

per territori 
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* Dades globals cellers CORPINNAT (escumós i vi tranquil).

Perfil econòmic
CORPINNAT en xifres 2022

18,55 €

PREU MITJÀ 
ORIENTATIU 

AMPOLLA  
(PVP) 

25,9 M€

FACTURACIÓ

2,43 M

AMPOLLES 
COMERCIA- 
LITZADES 

644
HECTÀREES 
PRÒPIES*

34.528

VISITES 
ENOTURÍS- 

TIQUES

1887

ANY SORTIDA 
AL MERCAT 

PRIMER  
ESCUMÓS

126
VITICULTORS 
PROVEÏDORS*

16
CENTRES  

DE TREBALL*79

REFERÈNCIES 
QUE ES COMER-

CIALITZEN

+

+

420

HECTÀREES DE 
VITICULTORS 

INDEPENDENTS*

62
HECTÀREES 

ARRENDADES* 263
TREBALLADORS*
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AMPOLLES COMERCIALITZADES

1,7M

2,3M

2,43M

16,8M€

23,1M€

25,89M€

REFERÈNCIES COMERCIALITZADES

77

79

62

VITICULTORS PROVEÏDORS*

PREU MITJÀ ORIENTATIU 
AMPOLLA (PVP) 

18,55€

17,35€

17€

+5,7%

+35%

+37,5%

+12%

+2%

+24%

644,30

347,50

* Dades globals cellers CORPINNAT (escumós i vi tranquil).

16

644,30

263

252

34.528

16

+4%

+63%

2022

2022

2022

2021

2022

2022

2022

2021

2021

2021

2021

419,51

VISITES ENOTURÍSTIQUES

CENTRES DE TREBALL

HECTÀREES PRÒPIES*

TREBALLADORS

HECTÀREES DE VITICULTORS 
INDEPENDENTS*

HECTÀREES ARRENDADES

57

61,90

+21%

+9%

Perfil econòmic
CORPINNAT en xifres - Comparatiu

21.1442021

72

126

52

2021

2022

2020

+75%

+7%

+2%

+38%

2021

2020

2022

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2022

2021

2020

FACTURACIÓ
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Alemanya
Andorra
Austràlia
Àustria
Bèlgica
Bielorússia
Brasil
Bulgària
Canadà
Colòmbia
Costa Rica
Corea del Sud
Dinamarca

Emirats Àrabs Units
Equador
Eslovàquia
Estònia
EUA
Filipines
Finlàndia
França
Guatemala
Grècia
Hong Kong
Hondures
Hongria

Illes Verges
Indonèsia
Índia
Irlanda
Israel
Itàlia
Japó
Kazajstan
Kènia
Letònia
Lituània
Malàisia
Maldives

Malta
Mèxic
Nova Zelanda
Noruega
Països Baixos
Perú
Polònia
Portugal
Puerto Rico
Regne Unit
Romania
Rússia
Sèrbia

Singapur
Suècia
Suïssa
Suriname
Tailàndia
Taiwan
Turquia
Txèquia
Ucraïna
Xina
Xipre

CORPINNAT
al món 19,40%

PERCENTATGE  
EXPORTACIÓ 
SOBRE TOTAL

VENDA

63
PAÏSOS 

EXPORTACIÓ
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Drets i deures  dels socis

CELLERS FAMILIARS

Compromís emocional
Arrelament al territori
Tradició i innovació

RECONEIXAMENT NACIONAL I 
INTERNACIONAL

Premis de màxim prestigi interna-
cional

Millors puntuacions en les guies 
de més prestigi del món

RESPONSABILITAT SOCIAL 
CORPORATIVA
Entitats solidàries 
Amics Joan Petit (nens amb càncer) / Ampert / 
Rebost Solidari / Casal dels Infants / Fundació 
J.S. Gavina (nens del raval) / Càritas / Verema 
solidària / Fundació Lluita contra la Sida.

Entitats culturals i esportives 
Gran Teatre del Liceu / Auditori de Barcelona / 
Vinseum / Fundació Catalunya Cultura / Palau de 
La Música Catalana / Most Festival / Associació 
Festa de La Fil·loxera  / Patrocini Clubs Esport 
Base.

SOSTENIBLITAT

Ecologia

Recuperació de marges i ba-
rraques de pedra seca

Foment de la biodiversitat

Gestió forestal sostenible

Energies eficients

Biodinàmica

Valor social

DRETS DEURES

Participació en totes les accions conjun-
tes impulsades per la marca (fires, tastos, 
activitats enoturístiques, presentacions...)

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

Integració del celler a l’assemblea gene-
ral de l’Associació de Viticultors i Elabo-
radors CORPINNAT (AVEC)

Satisfer les quotes trimestrals segons 
nombre d’ampolles venudes l’any ante-
rior (0,050€ x ampolla) amb una aporta-
ció mínima de 1.500€ anual

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, news-
letter, comunicats de premsa...) i als per-
fils 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 mar-
ca i dels Estatuts de l’AVEC
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Reivindiquem a la Generalitat el  
desplegament de la Llei Catalana del Vi

Balanç d’activitats  

El president de CORPINNAT, Ton 
Mata, emplaça la Generalitat a 
desplegar urgentment la Llei 

Catalana del Vi com una eina impres- 
cindible per ordenar el sector i propi-
ciar un escenari d’entesa que permeti 
agrupar tots aquells elaboradors de vi 
escumós del Penedès compromesos 

amb el territori i la qualitat. El presi-
dent de CORPINNAT va demanar que 
el desplegament d’aquesta llei es faci 
efectiu abans de la verema de 2023, 
ja que porta més de dos anys en un 
calaix des que va ser aprovada pel 
Parlament el març de 2020. “Cal que 
l’administració faci també la seva feina 

i desplegui aquesta llei que és el marc 
legal que ha de permetre una millor 
entesa en el conjunt del sector”, va 
assenyalar Ton Mata en el discurs 
institucional en la primera edició de 
la Nit de Verema CORPINNAT que va 
reunir comunicadors del món del vi 
al celler Torelló de Gelida. 

Dades Verema 2022 
La nova realitat provocada pel canvi climàtic va fer de la 
verema 2022 una de les més primerenques de la història al 
territori CORPINNAT. En total, en aquesta verema es van collir  
5.764.584 kg procedents de 1.099,2 hectàrees: 638 de vinyes pròpies 
i 461,2 de vinyes amb contractes de compra a viticultors.

El rendiment mitjà a la vinya va ser de 5.245 kg/hectàrea. En 
compliment del Reglament d’Ús de la marca, els cellers CORPINNAT 
van pagar el quilo de raïm ecològic com a mínim a 0,75€, 15 cèntims 
d’euro més que l’any 2018 quan es va realitzar la primera verema 
de CORPINNAT.  Donat que hi ha cellers que van superar amb 
escreix aquest import, el preu mitjà resultant de tot el raïm comprat 
a viticultors va ser de 0,89€/kg.

5.764.584 KG
RAÏM COLLIT

5.245 KG/HA

RENDIMENT 
MITJÀ A LA VINYA

0,89€

PREU MITJÀ 
RAÏM COMPRAT 
A VITICULTORS 

EXTERNS
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El Festival Gastronòmic CORPIN-
NAT tanca la seva segona edició 
amb un èxit de participació que 

el consoliden com una de les ofertes 
enogastronòmiques més potents de 
l’estiu a Catalunya. Pels 48 sopars pro-
gramats en espais singulars dels 11 
cellers CORPINNAT (Gramona, Llopart, 
Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca, Torelló, 
Huguet-Can Feixes, Júlia Bernet, Mas 
Candí, Can Descregut i Pardas) entre 
el 15 de juny i el 31 de juliol van passar 
1.909 assistents i el volum de negoci 
aproximat per al sector de la restauració 
va ser de 209.000 €. Aquesta segona 
edició va reunir 45 restaurants de tot 
Catalunya. 

El segon festival es va presentar en 
un acte al Palau Robert de Barcelona 
on hi van assistir destacats cuiners i 
cuineres del país com Xavier Pellicer, 
Carles Gaig o Quim Casellas. En la pre-
sentació també es va donar a conèixer 
el cartell d’aquesta segona edició, dis-
senyat per dos alumnes de l’Escola d’Art 
Arsenal de Vilafranca del Penedès, Mika 
Granero i Pau Hernàndez. 

El Festival 
Gastronòmic 
es consolida 
amb prop 
de 2.000 
assistents 

Balanç d’activitats  

45

1.909

RESTAURANTS

ASSISTENTS

48
SOPARS
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Tastos i distincions

Tres cellers, al pòdium de la Guia de Vins  
de Catalunya 

El Festival Gastronòmic, millor experiència 
enogastronòmica de Catalunya

E l Festival Gastronòmic COR-
PINNAT ést guardonat com 
la Millor Experiència Enogas-

tronòmica 2021 en els Premis Vinari 
d’Enoturisme 2022 que organitza el 
digital Vadevi, del Grup El Món El 
jurat va valorar l’originalitat de la 
proposta i la bona acollida que ha 
tingut entre el públic. 

El gerent de CORPINNAT, Jaume 
Mata, que va recollir el premi de 
mans del director dels Premis Vinari, 
Ramon Roset, va fer èmfasi en l’es-
forç que fan els equips dels cellers 
per fer possible l’esdeveniment, 
l’esforç dels cuiners i cuineres que 
hi donen suport i el compromís dle 
públic que hi assisteix. 

En els Premis Vinari d’Enoturisme 
2022 també va rebre un guardó un 
celler CORPININAT, concretament 
Llopart, que es van endur el Premi 
a la Millor Activitat Innovadora per 
la seva Nit de Glàmping i Observació 
d’estrelles.

Dos corpinnats, Turó d’en Mota 
2008 de Recaredo i Llegat Fa-
miliar 2008 de Llopart, tornen a 

pujar al pòdium dels millors vins escumo-
sos de la Guia de Vins de Catalunya 2023. 
El Turó d’en Mota de Recaredo acumula 
els tres màxims premis de la guia com a 
millor vi de la varietat xarel·lo, millor es-
cumós i millor vi absolut d’aquesta edició, 
mentre que el Llegat Familiar de Llopart 
ha estat escollit per al jurat com el millor 
cupatge tradicional. A més, Esnestina To-
relló, propietària de Torelló Viticultors, ha 
estat distingida amb el Premi Trajectòria. 
Quaranta referències de CORPINNAT que 
es van presentar a aquest tast a cegues 
van obtenir les màximes puntuacions 
de la Guia que dirigeixen Sílvia Naranjo 
i Jordi Alcober, tots ells amb més de 9,50 
punts sobre deu.    
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Tastos i distincions

Quaranta-set   vins escumosos 
CORPINNAT dels 11 cellers 
que integren la marca col·lec-

tiva obtenen unes de les màximes 
puntuacions a la prestigiosa Llista 
Parker 2022 publicada a la revista The 
Wine Advocate, en una forquilla d’entre 
91 i 97 punts. El tastador de Parker a 
l’Estat espanyol, Luis Gutiérrez, situa 
CORPINNAT en la franja dels millors 
vins escumosos del món.

CORPINNAT brilla als 
Premis Vinari 2022

El corpinnat Josep Coca 2015 del 
celler Sabaté i Coca guanya el 
Premi Gran Vinari d’Or al Millor 

Escumós Català 2022 en la gala dels 
Premis que organitza el diari digital 
Vadevi, del Grup El Món, i que es va 
celebrar al teatre Casal de Vilafranca 
del Penedès. El Josep Coca 2015 també 
va obtenir el màxim guardó en la cate-
goria d’escumosos de llarga criança.  Els 
escumosos CORPINNAT van aconseguir 
en total 12 medalles, entre or i plata, 
i el jurat també va concedir el Premi 

Vinari a la Trajectòria Professional a 
Josep Lluís Gramona, quarta generació 
del celler Gramona, que no va poder 
assistir a la gala i va recollir el premi 
el seu fill, Jaume Gramona.

47 corpinnats, 
entre 91 i 97 
punts a la 
llista Parker 

Pardas, l’onzè i darrer celler a in-
corporar-se a la marca col·lecti-
va, treu al mercat el seu primer 

escumós CORPINNAT, un 
brut nature amb prop de 40 
mesos de criança elaborat 
amb les varietats xarel·lo 
i sumoll. El nou corpinnat 
es diu Hermós i se n’han 
elaborat 6.216 ampolles que 
van ser desgorjades entre 
gener i febrer de 2022.

Pardas treu 
el seu primer 
escumós 
CORPINNAT

Èxit al tast presentació al 35 
Salón Gourmets de Madrid

Una seixantena de persones,  
van assistir al tast-present-
ació de la marca col·lectiva 

CORPINNAT en el marc del 35 Salón 
Gourmets que es va celebrar a Ma-
drid. Els assistents, la majoria pre-
scriptors del món del vi, winelovers, 
i del sector de la restauració, el 
comerç especialitzat i la distribu-
ció, van tenir l’ocasió de tastar una 
selecció d’11 corpinnats de molt 
llarga criança. 



Col·labora 

Plaça Manuel Raventós, 1 1r.
08770 Sant Sadurní d’Anoia


