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Unió de Pagesos calcula que la 
verema d’enguany a Catalunya 
serà almenys un 25% inferior 
que la mitjana d’altres anys. 
Els motius principals són la se-
quera que ha assolat bona part 
del territori i els diferents cops 
de calor, els quals han obligat 
a avançar l’inici de la collita a 
final de juliol perquè els fruits 
han madurat abans d’hora. El 
sindicat agrari destaca, però, 
que l’absència de pluges ha 
beneficiat la qualitat del pro-
ducte, que no ha patit fongs. 
D’altra banda, Unió de Page-
sos lamenta que la campanya 
s’iniciï amb els preus estan-
cats. Recorden que han cres-
cut les despeses de producció, 

com els carburants i els fitosa-
nitaris, però denuncien que el 
preu mitjà del quilo de raïm es 
manté en uns 0,40 euros que 
urgeixen a revisar.
Tot i que el sindicat estima una 
caiguda general del 25% del 
raïm collit, també precisa que 
hi ha zones amb més descens. 

És el cas de l’Alt Camp, on s’es-
tà collint fins a un 50% menys 
d’algunes varietats de raïm, 
mentre que al Garraf el des-
cens oscil·la entre el 30 i el 
40%.
Unió de Pagesos demana a 
tots els operadors vitiviní-
coles que tinguin en compte 

els increments de costos de 
producció i la davallada de la 
producció “i que apostin per 
diferenciar el producte i donar 
personalitat a la producció” pa-
gant millor el raïm. “ Cal que 
es responsabilitzin de la seva 
contribució per l’estabilitat de 
tot el sector vitivinícola”, afe-
geix el sindicat en un comuni-
cat, on apel·la a fomentar els 
contractes plurianuals amb 
preus coneguts a mitjà i a llarg 
termini.
UP recorda l’obligació de for-
malitzar contractes per escrit 
de compra-venda de raïm amb 
l’establiment de qualitats, 
preus i condicions concretes, i 
l’obligació dels cellers de pagar 
el raïm als viticultors a 30 dies 
segons l’actual llei de moro-
sitat, independentment de la 
data de qualificació del vi per 
una DO que en faci el celler.
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UP segueix insistint en què 
cal apujar el preu del raïm
// RECLAM El sindicat agrícola manté que cal revisar els 40 cèntims per quilo que 
s’estan pagant // COLLITA Unió de Pagesos diu que es collirà un 25% menys de raïm

Eva López Pinyol
Sant Sadurní

Quan el Penedès continua im-
mers en el debat de quin és el 
preu just pel quilo de raïm, hi 
ha cellers que ja es comencen a 
desmarcar dels 40 cèntims que 
va marcar l’INCAVI com a preu 
mínim per produir-lo. Raven-
tós i Blanc és un dels que ja ha 
anunciat que enguany compra-
rà 800.000 quilos de matèria 
primera a 1 euro el quilo.
El celler sadurninenc, que diri-
geix Pepe Raventós, va agafar 

el compromís fa tres anys d’as-
solir aquesta xifra el 2022. En 
tres anys, ha passat de pagar 
78 cèntims a un euro. A més, 
aquesta campanya comprarà 
400.000 quilos més a 80 cèn-
tims, que destinarà a elaborar 
Can Sumoi. El 50% de la ma-
tèria que fa servir Raventós 
i Blanc per elaborar els seus 
vins els compra a productors 
externs.
“El nostre compromís d’1 euro 
el quilo pel xarel·lo, el maca-
beu i la parellada de vinya vella 
ecològica és ferm. Som petits, 
però tenim clar el nostre camí” 
ha assegurat Pepe Raventós. 

“Encara tenim 5 i 4 euros de 
marge amb el xampany. Això 
ens fa oferir escumosos a 
25/30 dòlars a Nova York, ver-
sus els 40/50 del xampany. Els 
números surten. Cal creure-ho 
i treballar en aquesta direcció”, 
ha afegit.
Raventós i Blanc ha incremen-
tat considerablement les ven-
des des del 2009. El 2020 el va 
tancar amb 6 milions de factu-
ració, el 2021 amb 8, i el 2022 
preveu facturar 8,5 milions. 
“El més interessant és que els 
vins més cars són els que estan 
tenint més demanda internaci-
onal”, ha reconegut Raventós, 

que es mostra optimista amb la 
decisió de sortir de la DO Cava, 
ara fa deu anys, i treballar per 
la denominació Conca del Riu 
Anoia. “Al Penedès s’està vi-
vint un moment importantís-
sim, la revolució era necessària. 
Comencem a ser un bon grup 
d’elaboradors que estem treba-
llant en aquesta direcció”, asse-
gura. Lamenta, però, que “en 
general, al Penedès, ens falta 
molta consciència de la impor-
tància del detall”.
“L’oportunitat al nostre ter-
ritori és immensa”, conclou, 
quan se li pregunta pel futur 
del Penedès.

Sant Sadurní  |  Verema 

Raventós i Blanc 
enfila el preu del 
raïm fins l’euro
// COMPROMÍS El celler compra aquesta 
verema 800.000 quilos de raïm a aquest 
preu, tal com va prometre fa tres anys
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