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Vinyes ancestrals per a vinsde terrer
Un projecte vitivinícola fa renéixer la masia de Can Ramon, del segle XV

Ramon Francas

Als peus del Montgrós, ben
a prop del bosc d' antenesi to-
cant a la finca dels Bartra, un
projecte vitivinícola ambvinyes
ancestrals ha fet renéixer amb
tO! el seu esplendor l' antiga
masiadeCanRamon, del segle
XV, i les sevesvinyes. La vila-
novina fanu1iaAvinyó hadeci-
dit apostarfort perelaborarvins
d' autor, vins de terrer, centrats
en varietats autóctones. El 10-
gotip del' empresa,CanRamon
Viticultors del Montgros, ésun
llentiscle mil-lenari, un .arbre
monumental de I'epoca deIs
romans situat davant un mas
que ha mantingut laseva feso-
mili i que ara acull un modem
celler d' elaboració i crianca.De
sempre, a la masia s'havia ela-
boratel videlafincafins al'any
1982.Ara la família Avinyó ha
recuperat no només la masia,
sinó tambéunesvinyes quevan
quedarabandonadesdurantuna
década. Tenen una vinya de
carinyena de 60 anys amb uns
ceps retorcats de gran bellesa,
tot i les diversesfaltes existents
per tractar-se d'una vinya lon-
geva.

Les vuit hectareesplantades
actualrrient, situadestotes elles
enunafinca queinclou un bosc
i que ocupa 64 hectárees, es
completen amb vinyes de su-
moll.ull de liebre i xarel-lo. Per
a un futurproper no descarten
plantar varietats com la viogni-
er, la marsanneo la rousanne.

El seuprojecte, iniciat l' any
2000, segueix els cánonsd' una
viticultura de qualitat consci-
ents que un bon vi neix a la .
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vinya. Cullen tota la producció
ama i hanmantingut les terras-
sesoriginals.

Ara per ara només tenen al
mercatdos vins: unblanc 100%
xarel-lo (4.000 ampolles de 75
cl.) i un cupatged'ull de liebre,
carinyena i sumoll (10.000 am-
polles), Els vins van sortir al
mercat ambpreusforca ajustats
el mesd' abril passat.En aques-
ta primera anyada, encara.no
acaben d'expressar l'estrl que
esbusca.La familia Avinyó s'ha
fixat unaproducciómáxima que

aniria deles 60.000 ales70.000
ampolles. Per aun futur proper
no descartentreure al mercatun
xarello fermentat en bóta de
roure francés del bosc d' Allier.

Els elaboratsdeCanRamon
volen serbenpresentsenaques-
ta primer etapa tant a les boti-
guesespecialitzadescornalsres-
taurants del Garraf, sense
descartar fer incursions en el
mercat barceloní. EIs vins de
Can Ramon es troben a la res-
tauració a uns preus que oscil-
len entre els 9 i els 11 euros.

El projecte vitivinícola es
vol completar, més endavant,
amb unaoferta de turisme rural
de qualitat a la mateixa masia
de Can Ramon. Tarnbé volen
posar enmarxa un projecte que
permeti als visitants identificar
les aromes de les plantes del
Garraf a travésdeIsvins deCan
Ramon. Per ara, la masia i el
celler ja estanoberts a les visi-
tes concertades (cal trucar al
938151245).Ala propietat tam-
bé es venen les ampolles d' a-
questanova apostapels vías de
terrer.1


