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CLIMATOLOGIA

CLIMA

Després de dos anys castigats pel míldiu i les onades de

calor extremes al Priorat, la campanya agrícola del 2021

s’esperava que fos il·lusionant, tant pel que fa a la

producció com per la qualitat excel·lent del raïm.

El 2021 ha estat un any climatològic excel·lent, va

començar amb nevades d’hivern molt beneficioses per la

vinya (fins a 60cm acumulats!) seguides de repetides pluges

lleugeres durant la primavera i un estiu càlid però sense

dies de calor extrema, propiciant una molt bona

temporada, amb rendiments superiors a anys anteriors i una

qualitat fitosanitària excel·lent.
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RENDIMENTS

El raïm s'ha anat inflant, mantenint els nivells de sucre

gairebé constants, durant mig mes. A conseqüència

d'aquestes pluges, hem perdut un 25% del raïm, per

podridura. 

En resum, la temporada augurava una sobreproducció

significativa i finalment, les pèrdues ocasionades per les

pluges d'última hora no han suposat un cop tant fort pel

celler. La producció del 2021 finalment s'ha mantingut a

nivells similars als de la bona campanya del 2018,

lleugerament per sobre del 2019/2020.

CAMP I VINYA
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VEREMA

Gràcies a aquesta climatologia tan propícia, el raïm ha

madurat lentament i ha arribat inclús 2 setmanes abans

de l'inici previst per la verema, amb les millors condicions

fitosanitàries. 

Tot semblava perfecte, però a causa de diverses pluges a

finals d'agost/principis de setembre, la verema s'ha hagut

de posposar diverses vegades.



No podem agrair prou tota la feina feta pels nostres viticultors i

pagesos. La selecció manual del raïm, després de les pluges de

finals d'estiu, realitzada als camps pels viticultors és fonamental per

a l'estricta qualitat del vi posterior. Com a incentiu addicional

perquè els viticultors s'involucressin al màxim en aquest procés

essencial, hem pagat als nostres socis inclús per la fruita que han

hagut de descartar. Heu sentit mai a parlar d'algun altre lloc que

pagui als seus agricultors per la fruita que llençaven a terra?

Imagina't, queden dues setmanes per a la collita i, de sobte, el 25%

dels teus ingressos de l'any següent desapareix. Com a cooperativa,

és la nostra obligació donar suport als nostres agricultors, encara

més amb el Covid als talons.

L'estricta selecció manual de raïm al camp ha estat sens dubte el

punt fort d'aquesta temporada. I aquesta serà la diferència

substancial entre un productor i un altre. 
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VINIF ICACIÓ

"EL 2021 ELS VINS S 'HAN ELABORAT
A LES VINYES, MÉS QUE MAI"



Un agraïment especial a l'Anna Rovira, la nostra enòleg en
cap, que ha fet un seguiment exhaustiu dels nostres
viticultors per la seva atenció al detall, cooperació i els seus
esforços de selecció de raïm.

Els vins joves de 2021 ja comencen a estar disponibles i, en
aquest moment de l'any, inusualment clars, definits i purs. El
color és profund. Els tanins dels negres són ferms i de gra fi.

Els vins que en resultaràn, són molt equilibrats en sucre-àcid,
contingut àcid màlic/tartàric, profunditat de color, valors
d'extracte, maduresa de tanins i salut del raïm.
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QUALITAT



CAPÇANES WINE
AWARDS 2021

PREMI VINARI  2021 A LA MILLOR
ETIQUETA

ANNA ROVIRA,  
MILLOR ENÒLOGA DEL 2021

PREMIS MÉS RECENTS

 Premi per "La Nit de les Garnatxes" 

Per la revista Das Genussmagazin 

Les Nits de les Garnatxes Llicorella - James Suckling 92 pts.

Les Nits de les Garnatxes Argila - James Suckling 92 pts.
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PREMIS I RECONEIXEMENTS

https://www.cellercapcanes.com/vins/
https://www.cellercapcanes.com/2021/07/28/anna-rovira-millor-viticultora-de-2021-selection-das-genussmagazin/
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NOUS REPTES

Posem les nostres esperances a finals de 2021 i 2022 pel que

fa a la recuperació de la normalitat post-pandèmica.

L'exportació internacional ha estat un pilar bàsic del celler

durant el Covid i segueix sent un dels punts forts de Capçanes.

@capcanesontheroad és la nostra nova aventura i projecte

internacional de la mà de Jürgen Wagner, el nostre responsable

d'exportacions. Estem a qualsevol part d'Europa i més a prop

que mai dels nostres clients i amics!

Fires de vins, tastos, sopars... hi ha un munt de possibilitats amb

el nostre enofurgoneta! Ens veiem a Prowein 2022!
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DESCOBREIX-NE MÉS
@CELLERCAPCANES 

@CAPCANESONTHEROAD 
WWW.CELLERCAPCANES.COM

 
 


