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Aprenent l’ofici de 
viticultor, els presos 
de Can Brians 2 es 
formen i recuperen 
la il.lusió

He nascut i crescut entre vinyes, però 
des de ben jove he estat vinculat a pro-
jectes socials i de voluntariat per aju-
dar a millorar la vida de les persones 
més vulnerables. D’aquesta inquietud, 
i després de la meva estada a la ciutat 
de Nova York, on vaig conèixer de pri-
mera mà l’activisme i la cultura col·la-
borativa dels ciutadans nord-ameri-
cans, vaig sentir que podia fer alguna 
cosa més per contribuir a la millora de 
la nostra societat. 

La primavera del 2017, pocs dies des-
prés d’aterrar dels Estats Units a Cata-
lunya, tornant de visitar unes vinyes a 
prop de Sant Llorenç d’Hortons, a l’Alt 
Penedès, sobresortia enmig del paisat-
ge l’imponent edifici del centre peni-
tenciari Can Brians. Vaig demanar una 
visita a la direcció i, uns dies més tard, 

d’un equip, i alhora aconseguir trans-
metre la nostra passió per la viticultura 
i l’enologia, i així ajudar i facilitar la 
seva reinserció social i laboral.

«La meva condemna va ser justa, vaig 
cometre un error i cal pagar-lo, a partir 
d’aquí n’aprens.» «Tinc una filla que ja 
no tinc. Des d’aquí dins és difícil llui-
tar per ella.» «Quan tens visita poses 
bona cara per no fer-los patir, però no 
estàs bé.» «Busques feina, però arriba 
un moment en què et desesperes i 
penses que tornaràs a acabar allà i no 
t’agrada pensar-ho, no és un bon fu-
tur.» Són alguns sentiments, penedi-
ments i esperances dels interns que 
han treballat a les nostres vinyes. De la 
seva feina va sortir la primera anyada 
del vi Ciutat Nua, el novembre del 
2020. Un moment que recordo amb 

molta il·lusió. Cal sensibilitzar i cons-
cienciar la ciutadania sobre les perso-
nes que queden al marge de la nostra 
societat, i «Ciutat Nua» ajuda a fer-ho 
possible, perquè, a través de l’elabora-
ció del vi, podem oferir formació i aju-
dar a recuperar l’alegria i la il·lusió. 
Tots som part de la societat i tots tenim 
dret a una segona oportunitat.

El raïm d’aquest vi prové dels ceps de 
la varietat xarel·lo plantats fa més de 
quaranta anys a la Vinya del Llac, a la 
nostra finca de Raventós i Blanc. Un 
xarel·lo ecològic sense cap additiu 
enològic que es comercialitza per 9 
euros a través de la Fundació Ared. Un 
60% dels beneficis es destinen a la 
mateixa fundació, amb els quals aju-
da les dones de la presó de Wad-Ras a 
reinserir-se, i l’altre 40%, a la presó de 

Can Brians per al manteniment dels 
edificis i les obres de rehabilitació que 
es fan al centre penitenciari.

El disseny de les ampolles és especial 
i excepcional. A les etiquetes s’hi po-
den llegir reflexions dels presos que 
han format part del procés d’elabora-
ció, acompanyades de l’empremta di-
gital d’alguns d’ells. 

Per mi, «Ciutat Nua» representa la pri-
mera pedra d’un projecte que va més 
enllà de les parets de Can Brians. Un 
projecte ambiciós que aspira a molt 
més. La meva il·lusió és, un dia, poder 
reconstruir el mas de Can Margarit i 
que els presos puguin elaborar allà 
mateix aquest vi, fet que culminaria 
tot el procés, des de la vinya fins a la 
vinificació i la criança. 

Ciutat Nua, el vi de la 
presó de Can Brians

PEPE RAVENTÓS 
Viticultor i director general de Raventós i Blanc

la feia. Va ser una visita molt colpidora 
però inspiradora alhora. La meva sor-
presa va ser descobrir, al mig del recin-
te penitenciari, un antic mas abando-
nat, la casa pairal de Can Margarit, 
amb un celler i els cups on antigament 
s’havia fet vi. Aquí va néixer el projecte 
«Ciutat Nua», amb l’objectiu d’ense-
nyar l’ofici de viticultor als presos.

Des d’aleshores, cada any, residents 
del centre penitenciari de Can Brians 2 
treballen a les nostres vinyes de Raven-
tós i Blanc, a Sant Sadurní d’Anoia, en 
diversos períodes del cicle vitícola, per 
aprendre totes les tasques del procés 
d’elaboració d’un vi, com la poda o la 
verema. Una manera de fer-los partí-
cips del projecte amb la formació i el 
treball actiu a les vinyes, on cadascun 
d’ells pot involucrar-se i sentir-se part 
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